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NEM ÉS ÉLETKOR
Szabó Laura, Kocsis Károly, Gábriel Dóra, Kulcsár László, Obádovics Csilla

A népesség nem szerinti összetétele

Az emberiség a férfiak és nők közötti anatómiai, bio
lógiai különbségek szerint biológiai nemekre és a ké
sőbbi, nemi szocializáció eredményeként kialakuló 
szociológiai (társadalmi) nemekre tagolható 1 . A de
mográfiai, földrajzi vizsgálatokhoz a statisztika világ
szerte az előbbire vonatkozóan rendelkezik területi 
bontású adatokkal. A népesség nemek szerinti megosz
lása elsősorban a társadalom újratermelődését bizto
sító termékenység, gyermekvállalás vizsgálata során 
kiemelkedő jelentőségű, de szerepe fontos a mun ka
erőpiaci helyzet nemi szempontú elemzésénél is.

A nemi megoszlást többféle mutatóval szokás vizs
gálni. Lehetséges az egyes nemek arányát a teljes né
pességhez képest %ban kifejezni, de a leggyakrabban 
használt mutató az ezer férfira jutó nők száma, az ún. 
feminitási index. Ennek fordítottja a maszkulinitási in
dex (ezer nőre jutó férfiak száma). Ezeket a mutatókat 
lehetséges főbb korcsoportok (0–14 évesek, 15–64 
éve sek és 65 évesek és idősebbek) szerint is elemezni. 
Mindezt az teszi indokolttá, hogy a nemek arányát 
alapvetően a fiúszületési többlet és a nemek halandósági 
különbsége határozza meg. Ez azt jelenti, hogy világ
szerte több fiú születik, mint lány, illetve az életkorral 

párhuzamosan növekszik a férfiaknak a nőkhöz viszo
nyított halandó sága. Ugyanakkor a nemek arányának 
változását – bi zonyos kulturálisgazdasági tényezők 
(pl. a nők státusa, egykézés) mellett – a hadköteles, 
mun kaképes korú férfiakat nagyobb mértékben érintő 
háborúk és önkéntes vándormozgalmak is jelentős 
mértékben befolyásolták.   

Világviszonylatban a két nem aránya csaknem ki
egyenlített: 2019ben 3889 millió férfira 3824 millió 
nő jutott, 983as feminitási indexet eredményezve. Az 
eu rópai országok túlnyomó többségében viszont ma 
már nőtöbblet figyelhető meg. Kontinensünkön férfi
többlet csupán a magas termékenységű, ezáltal jelen
tős gyer mekkori fiútöbblettel rendelkező területeken 
(pl. a jó részt albánok lakta országokban: Albánia, Ko
szovó, ÉszakMacedónia, valamint a tetemes beván
dorló né pességnek otthont adó Svédországban, Luxem
burgban, Máltán) figyelhető meg. A napjainkban is 
zaj ló, főként fiatal férfiak magas arányával jellemez
hető afroázsiai bevándorlás eredményeként a fe mi ni
tási arány Európá ban 2020 és 2100 között 1070,7ről 
feltehetően 1016,6ra fog csökkenni, jelentősen köze
lítve a nemi egyensúlyhoz. 

Hazánk, a Kárpátmedence népességét másfélszáz 
év vel ezelőtt csaknem tökéletes nemi egyensúly jel

lemez te, 1000 férfira 1002 
nő jutott. A túlnyomórészt 
fér fiakat érintő nem zet kö
zi vándorlási vesz te  ség kö
vetkeztében ez a fe  mi  ni
tási index 1910ben 1019
re, a világháborús vesztesé
gek, a tömeges ki ván dor lás 
és a csökkenő termékeny

ség nyomában járó, felgyorsult elöregedés miatt 2019
ben 1067re nőtt. A mai országterületen a nemi arány 
torzulása 1910ben még csekélyebb volt (1007 nő/1000 
férfi), mint a fent említett Kárpátmedencei érték (1019), 
mert a korabeli tengerentúli, férfi dominanciájú ki
vándorlás inkább a Kárpátmedence pe riférikus terü
leteit érintette VI. 1. 1. . Az elmúlt évszázadban a fe mi
nitási index értéke a fentiekben említett okokkal ösz
szefüggésben, de főként a korán (már 1981től) bekö
vetkező természetes fogyás, felgyorsult elöregedés miatt 
Magyarországon a Kárpátmedence átlagát meghaladó 
mértékben nőtt és érte el eddigi maximumát (1105,2) 
2010ben. Attól kezdve, főként a férfiak halandósági 
mutatóinak (pl. a születéskor vár ható élettartam értéké
nek 2 ) javulása eredményeként, a nemi arány is ked
vezőbbé vált (2020ban 1087,2 nő/1000 férfi, VI. 1. 1. ). 

A nemek közötti egyensúly felborulásának több ne
gatív következménye van: romlanak a párválasztási, 
házasodási esélyek, csökken a reprodukció, nő az egye
dülállók száma, és munkaerőhiány léphet fel valame

lyik nemen belül. Emellett az egyes korcsoportokban 
is fel borulhat a férfi/nő egyensúly, nagy terhet róva 
a min denkori államra és annak szociális ellátórend
szerére. A 0–14 éves korosztályra mindig fiútöbblet 
volt jellemző, mivel az újszülöttek körében nagyobb 
a fiúk száma a lányokénál VI. 1. 2. . A 15–39 éves kor
osztályra csak 1970től jellemző a férfitöbblet, míg 
a 40–59 éve sek körében ugyanez csupán egyszer, 1910
ben fordult elő. A 60 éves vagy idősebb népesség köré
ben azon ban mindig több volt a nő, mint a férfi, és az 
index értékének 1970től induló gyors növekedése a fér
fiak magasabb időskori halandóságát tükrözi. A nemi 
ará nyoknak az elmúlt évtizedben végbement javulása, 
a feminitási index csökkenése elsősorban az idősebb 
korosztályok esetében feltűnő.

A Kárpátmedence hozzávetőleg az európai átlag
nak megfelelő feminitási értéke (1067) jelentős térbeli 
eltéréseket takar. A nemi arány átlagát a magyaror
szági érték (1090) jelentősen, a pannonhorvát terü
leteké és Kárpátaljáé (1081, illetve 1079) számottevően 
meghaladja. Szlovákia és a tágan értelmezett Er  dély te
rületén élő népesség esetében ez az index (1048) jelen
leg olyan kedvező értéket mutat, amilyen a mai ma
gyarországi területen lakókra csupán az 1930as évek 
elején volt jellemző. A néhány tucat járástól eltekintve 
nőtöbblettel jellemezhető Kárpátmedence te rületén 
is megfigyelhető, hogy különösen magas a fe minitási 
index értéke a nagyobb városokban, melyekből az el

múlt kéthárom évtizedben, az ún. szub urbanizációs 
migráció során nagy számban költöztek a szomszé
dos elővárosi térségekbe a férfitöbblettel jellemezhető, 
fiatal, gyermekes családok VI. 1. 3. . Ebben a kiemel
kedő nőtöbbletet felmutató élbolyban találjuk a fővá
rosokat, regionális központokat is: például Budapest 
(1149), Ungvár (1147), Zágráb (1136), Pozsony, Ko
lozsvár, Nagyszeben (1125), Temesvár (1119) és Új
vidék (1111). A vidéki térségekben ott fi gyelhetünk 
meg viszonylag kedvezőbb nemi arányt, sőt férfitöbb
letet, ahol a helyi lakosság magas termékenységéből 
eredő férfitöbbletet nem egyenlíti ki az inkább a fér
fiakat érintő elvándorlásból eredő nőtöbblet VI. 1. 3.  

5 . Ilyen kedvező jelenség vehető még észre a Kárpát
medence északkeleti hegyvidéki karéján: Szlovákiában 
északon (Árva, Szepes, Sáros), Er dély ben a KeletiKár
pátokban (BeszterceNaszód, Szé kelyföld) és a romák 
által nagy arányban lakott terüle teken is. Ebben az 
északkeleti zónában található a ha gyományosan magas 
termékenységi mutatókkal rendelkező Kárpátalja is, 
de ott a természetes férfitöbbletet – hasonlóan Ukrajna 
nyugati területeihez – a túlnyomó részt férfiak töme
geit magával ragadó kivándorlás vál toztatja nagyará
nyú nőtöbbletté.

Magyarország területén a nemi arányok települési 
szintű vizsgálata is alátámasztja a fentieket. A szub ur
banizációs elvándorlás miatt napjainkra mindegyik 
nagy és középvárosban különösen jelentős nőtöbblet 

jött létre VI. 1. 4.  vö. 15  16  17 . Hasonlóan magas fe
minitási index figyelhető meg a sokszor külföldieket 
is érintő időskori migráció célterületein (pl. a Balaton 
környéke, 6 ) vagy éppen az elvándorlás sújtotta, több
nyire fiatal férfiak által magára hagyott, elmaradott 
vidéki térségek elöregedett népessége esetében is (pl. 
a Palócföldön, az Alföld belső perifériáin). Ugyan akkor 
az is tény, hogy az ország településeinek közel harma
dában – főként apró és kisfalvakban – a férfiak szá
ma meghaladja a nőkét. Ezek egy részében a jelenség 
mögött az átlagot meghaladó termékenységű roma 
lakosság állhat. Magyarország roma többségű falvainak 
tetemes részében férfitöbbletet regisztráltak VI. 1. 4.  
vö. VI. 3. 8. . A jelenség kapcsán megjegyzendő, hogy 
sok, etnikailag vegyes lakosságú falu esetében a roma 
népességnek köszönhető férfitöbbletet semlegesíti, 
hogy az elöregedett helybeli nem roma lakosságban 
a nők vannak többen.

A népesség életkor szerinti összetétele

A demográfiai struktúrák és folyamatok szinte mind
egyikét alapvetően meghatározza a népesség életkor 
(és nemek) szerinti megoszlása, mely különös jelentő
ségű a házasságkötési, háztartás és családalapítási, 
gyermekvállalási esélyek felmérésénél, a gyermek és 
idős korú népesség eltartása terhének becslésekor, az 
óvodás, iskoláskorú népesség, munkába lépő keresők 
szá mának előrejelzéséhez, általában a munkaerőpiaci 
hely zet elemzéséhez.

A népesség korösszetételét alapvetően a kulturális 
tényezők által erőteljesen befolyásolt élveszületések és 
halálozások eredője, azaz a természetes népmozgalom 
(természetes szaporodás vagy fogyás) határozza meg. 
Ugyanakkor e tekintetben a munkaképes korúak ese
tében komoly szerepet játszanak a főként fiatalokat 
érintő, önkéntes vándorlások is, melyek a migrációs 
célterületeken a népesség összetételének fiatalodásá
hoz vezetnek, a kibocsátó térségekben az elöregedési 
folyamatot erősítik. Ezzel ellentétes hatású lehet az 
időskori vándorlás, amely éppen a migrációs célte rü
le teken járulhat hozzá a helyi lakosság elöregedéséhez.

Az emberi életkort – alapvetően biológiai alapon – 
gyermek, felnőtt és időskorra szokás tagolni, ami 
a statisztikában többnyire a 0–14, 15–64 évesek, il
letve 65 évesek és idősebbek csoportjának felel meg 2 . 

A NÉPESSÉG ÖSSZETÉTELE

A népesség térben és időben dinamikusan változó szer
kezetét a korábbi és jelenkori demográfiai, kulturális, 
gazdasági, politikai folyamatok alakították, illetve ala
kítják. Minthogy a demográfiai folyamatok, struktúrák 
igen lassan változnak – eltekintve váratlan társadalmi, 
politikai válsághelyzetektől (pl. járványoktól, háborúk

tól, kényszermigrációktól) –, a népesség jelenlegi szer
kezetét az elmúlt időszakok folyamatainak hatásaként 
értékelhetjük. Ezért a jelenlegi helyzet is erősen valószí
nűsíti a jövőbeli állapotot.

A népesség szerkezetének különféle jellemzőit álta
lában három nagy csoportba osztják és ennek megfe

lelően bemutatni: 1. biológiai (demográfiai) jel  lem zők 
(pl. nem, életkor, család), 2. kulturális jellemzők (pl. 
etnikum, nyelv, vallás, iskolai végzettség, kép zettség), 
3. társadalmigazdasági jellemzők (pl. gazda sági akti
vitás, foglalkozás, társadalmi tagozódás). 

1  A népesség nemek szerint

Év
Korösszetétel (%) Átlagos életkor Ezer férfira

jutó nő0–14 15–64 65– férfi nő összesen

1910 34,8 60,3 5,0 27,2 27,3 27,2 1007,2

1920 30,6 63,8 5,6 28,5 28,9 28,7 1061,6

1930 27,5 66,1 6,3 29,3 30,2 29,8 1044,3

1941 26,0 67,0 7,0 31,0 32,1 31,6 1042,6

1949 24,9 67,6 7,5 31,5 33,3 32,4 1080,9

1960 25,4 65,7 8,9 32,5 34,8 33,6 1073,5

1970 21,1 67,4 11,5 34,3 37,0 35,7 1062,9

1980 21,9 64,6 13,5 34,6 37,7 36,2 1064,0

1990 20,5 66,2 13,2 35,5 39,0 37,3 1081,2

2001 16,6 68,3 15,1 37,1 41,1 39,2 1102,7

2010 14,7 68,6 16,6 38,7 43,0 40,9 1105,2

2011 14,6 68,7 16,7 38,9 43,2 41,1 1105,0

2012 14,5 68,6 16,9 39,3 43,5 41,5 1102,1

2013 14,4 68,4 17,2 39,5 43,7 41,7 1101,1

2014 14,4 68,0 17,5 39,7 43,9 41,9 1100,1

2015 14,5 67,6 17,9 39,9 44,1 42,1 1098,8
2016 14,5 67,2 18,3 40,0 44,2 42,2 1096,7
2017 14,5 66,8 18,7 40,2 44,4 42,4 1095,6

2018 14,5 66,5 18,9 40,3 44,5 42,5 1093,2

2019 14,5 66,1 19,3 40,5 44,7 42,7 1090,1

2020 14,5 65,6 19,9 40,6 44,8 42,8 1087,2

1 A NEMI ÉS KORSZERKEZET NÉHÁNY MUTATÓJÁNAK
VÁLTOZÁSA (1910–2020)

2  Három generáció találkozása©
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a 0–14 évesek aránya 26,3%ról 16,1%ra csökkent, a 
65 éveseké és idősebbeké pedig 8,4%ról 19,1%ra 
emelkedett. A Kárpátmedencében az elöregedés üte
me 1910 és 2018 között hasonló volt az európaiéhoz: 
a gyermekek aránya 1910ben 35,5%, 2018ban 15,0%, 
az idősek aránya 1910ben 5,0%, 2018ban 17,5%. 

A gyermekkorúak eltartási arányszámának világátlaga 
jelenleg sokkal nagyobb (39), mint az időseké (14,3). 
Európában fordított a helyzet (gyermek 24,8, idős 29,5). 
Az elöregedésnek a világátlaghoz viszonyított, különö
sen nagy mértékét mutatják más demográfiai indiká
torok is: medián életkor (2020ban: világ 30,9, Európa 

42,5), Billeterindex (2020ban: világ 2,5, Európa –53,1), 
öregedési index (2020ban: világ 36,7, Európa 119).

A Kárpátmedence területén 1910ben a népesség
nek még csak 16,7%a volt 50 év feletti és 35,5%a 14 
éves vagy fiatalabb, mely akkor 39,5ös Billeterin dexet 
eredményezett, messze kedvezőbbet, mint 2018ban 
(–46,3). Az 1910 és 2018 közötti időszakban a gyerme
kek eltartási terhe 59,9ről 22,3ra zuhant, míg az idő
seké 8,5ről 25,9re nőtt. Ennek megfelelően az örege
dési index értékének rendkívüli növekedése (14,2ről 
116ra) jól összegezte a hazánk népességének korszer
kezetében az elmúlt több mint egy évszázad során le
zajlott változásokat. A Kárpátmedence egyes országai, 
régiói között számottevő különbség figyelhető meg az 
elöregedés mértékét tekintve. A gyermekkorúak ará nya 
legmagasabb, az időskorúaké pedig legalacsonyabb 
Kárpátalján (20%, illetve 11,8%) és Szlovákiában (15,7%, 
illetve 16%). Hozzájuk képest a Vajdaság, Magyaror
szág és PannonHorvátország mutatói jóval kedve
zőtlenebbek (14,4–14,8, illetve 19,2–19,7). A medián 
életkor térségünk országaiban az elmúlt hét évtizedben 
általában az európainak megfelelő mértékben nőtt, 
annyi eltéréssel, hogy a 20. század harmadik negyedé
ben a vendégmunkásbeáramlás (pl. Ausztria), illetve 
a népesedéspolitikai beavatkozások, magasabb termé
kenység okán (pl. Románia, Magyarország, Szlovákia) 
az elöregedés mértéke még elmaradt az európai szinttől. 
E mutató értéke jelenleg a legfiatalosabb korösszeté
telű Szlovákiában és Ukrajnában a legalacsonyabb 
(2020ban 41,2), míg Szlovéniában és Horvátország
ban a 44,5, illetve 44,3 éves életkor osztja két egyenlő 
részre a helyi népességet. Hasonló különbségeket tük
röz az öregedési index 1950–2018 közötti változása is 
VI. 1. 5. . Az 1980as évekig az idős és gyermekkorú 

népesség arányát összevető mutató a legmagasabb ér
téket Ausztriában és Magyarországon érte el, s ezek
hez az országokhoz az 1990es években lezajlott dél
szláv háborúk következtében Szerbia, Horvátország 
és Szlovénia is felzárkózott.

Magyarország népességének korfája 1910ben egy
értelműen piramis alakú volt, de az 1920. évi népszám
lálás már jól mutatta a születéseknek az első világhá
borúval összefüggő hiányát. Ez a hiány látszik még 
az 1949. évi korfán is, amelyen a 30–33 évesek száma 
szembetűnően alacsony VI. 1. 6. . Magyarországon is 
megfigyelhető, hogy az I. világháborúban tapasztal
tak kal szemben a II. világháború alatt összességében 
alig csökkent a születések száma 1 , s így a gyermek
korúak száma sem zsugorodott jelentősen. A 20. szá
zad második felében felgyorsult elöregedés és az 1950
es években lezajlott állami népesedéspolitikai be avat
kozás (ún. Ratkókorszak) hatásait tükrözi az 1990. évi 
korfa. Különösen feltűnő az 1950es évek Ratkószü
lötteinek, illetve az ő, 1970es években született gyer
mekeiknek a nagy létszáma. Az I. világháborús hiányok 
itt még látszanak a korfa tetején, a 70–73 évesek kö
rében, de a 2020as korfáról már eltűntek. A 2020as 
korfa alakja egyértelműen egy fogyatkozó népesség 
lenyo mata. A népességelőreszámítás adatai szerint 
2070re a magyarországi népesség korfája – a fogyó, 
különösen elöregedő, alacsony gyermekszámú népes
ségre jellem zően – urna alakú lesz.

A fentiekben említett demográfiai mutatók elmúlt 
évszázadbéli változása Magyarország mai területén 
meglehetősen hasonlít a Kárpátmedence egész népes
ségének átlagához. 1910 és 2019 között a gyermekko
rúak aránya 34,8%ról 14,6%ra zuhant, ami a gyer
mekkorúak eltartási (korfüggőségi) arányszámát ez idő 
alatt 57,7ről 22re csökkentette VI. 1. 7. . Ugyanakkor 
az időskorúak aránya 5%ról 19,4%ra, az idősek eltar
tási arányszáma 8,3ről 29,3re nőtt. A KSH Népesség
tudományi Kutatóintézetének 2018ra végzett előre

Különböző céllal végzett kutatásokban előfordult, il
letve előfordul még a munkaképes (15–64), szülőké
pes (15–49 éves nők) és hadköteles korúak (18–50/60 
éves férfiak) kategóriája is.

A korszerkezet tér és időbeli kutatásához számos 
egyszerűbb és bonyolultabb adatot, mérőszámot, in
dexet, ábrázolási módot szokás alkalmazni, melyeket 
három csoportba sorolhatunk. Az elsőbe a legegysze
rűbb, könnyen elérhető adatok, egykomponensű in
dexek tartoznak, például az egyes korcsoportokba tar
tozók arányának %os kifejezése. A második cso port
ba a bonyolultabb, több összetevőből álló indexeket 
sorolhatjuk; ilyenek például az átlagéletkor, medián 
életkor, Billeterindex, eltartási (korfüggési) arányszám, 
öregedési index. A korszerkezet bemutatá sának harma
dik, vizuálisan leginkább látványos módja a népesség 
nemenkénti kormegoszlását ábrázoló, ún. korfa.

A korszerkezet torzulásának negatív következmé
nyeit röviden úgy jellemezhetjük, hogy az öregedő 
társadalmakban, így az európai országok túlnyomó 
többségében fokozatosan nő az időskorúak aránya és 
emiatt a munkaerőhiány is. Ennek következtében ko
moly teher nehezedik a nyugdíj, az egészségügyi és 
a szociális intézményrendszerre, hiszen egyre nagyobb 
lesz a nyugdíjrendszer, az idősegészségügy, a szociális 
intézmények és az idősotthonok fenntartási költsége. 
Az elöregedés – a férfiak nagyobb mértékű halálozása 
miatt – jelentősen torzítja a nemi arányokat is, egyre 
nagyobb nőtöbbletet eredményez. Ezek a kö vet kez mé
nyek rákényszerítik az elöregedő társadalmak kormá
nyait a nyugdíj és társadalombiztosítás át szerve zé
sére, a munkajogi törvények, a pénzügyi szol gálta
tások, a családpolitika felülvizsgálatára, esetenként 
a termékenység növelését célzó intézkedésekre.

A termékenység csökkenése és a várható életkor ki
tolódása miatt világszerte megfigyelhető a népesség – 
különböző mértékű – elöregedése. Ennek következmé
nyeként a gyermekkorúak aránya 1950 és 2020 között 
Földünkön 34,3%ról 25,4%ra zuhant, párhuzamo
san az időskorúak arányának 5,1%ról 9,3%ra emel
kedésével. Európa esetében ez alatt a hét évtized alatt 

Átlagéletkor: egy adott területen élő lakosság minden 
tagjának életkorából képezett számtani középérték.
Medián életkor: az az életkor, amely a vizsgált népessé
get pontosan két egyenlő csoportra osztja.
Billeter index: ((P014–P50+) ⁄P1549)×100, amelyben P 
az adott csoporthoz tartozó népesség száma. Az alsó 
indexben lévő számok pedig a még nem (0–14), a már 
nem (50+) és a termékeny korú (15–49 éves) népes
séget jelölik. Az index a generációk egymás hoz való 
arányáról és a népesség korösszetétel szerint várható 
fejlődési tendenciáiról ad képet. Minél magasabb az 
index értéke, annál fiatalabb a népesség. A mu tató 
negatív értéke pedig azt jelzi, hogy az 50 évesek és 
idősebbek száma magasabb, mint a 15 évesnél fiata
labbaké.

Eltartási (korfüggőségi) arányszám (ráta): a nem mun
kaképes (improduktív) korúaknak a munkaképes (pro
duktív) korú népességhez viszonyított arányát mutatja. 
Minthogy a nem munkaképes korú népesség két össze
tevőből (gyermekekből és idősekből) áll, megkülönböz
tethetjük a gyermekkorú (0–14 éves) és időskorú (65+ 
éves) népesség eltartási arányszámát: (P014 ⁄P1564)×100, 
illetve (P65+ ⁄P1564)×100. 
Öregedési index: (P65+ ⁄P014)×100, amely az idősek
nek a gyermekekhez viszonyított arányát fejezi ki, és 
az elöregedés folyamatát méri.
Korfa: a népesség nemenkénti koreloszlását ábrázoló 
szalagdiagram. A részletes korfa az elmúlt évtizedekre 
jellemző termékenységi, halandósági és vándorlási fo
lya matok együttes lenyomatának is tekinthető. A pira

mis alakú korfa a fiatal korösszetételű népesség sajátos
sága. A harang alakú stagnáló népességről tanúskodik, 
amelyet az idősebb emberek számának emelkedése jel
lemez. Az urna (hagyma) alakú korfa fogyó, alacsony 
gyermekszámú népességre utal. 
Ratkókorszak: Ratkó Anna (1903–1981) szövőnőről, 
kommunista szakszervezeti vezetőről, 1949–1953 kö
zött népjóléti, és egészségügyi miniszterről elneve zett 
népesedéspolitikai időszak (1950–1956). A ter hes  ség
megszakítás (abortusz) rendkívül szigorú tiltása és 
a gyermektelenségi adó bevezetése eredményeként az 
1950es évek első felében Magyarországon a születések 
száma különösen megnőtt. Az ekkor születetteket szo
kás Ratkógyerekeknek, az 1970es évek első felében 
világra jötteket pedig Ratkóunokáknak hívni.
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számítása szerint míg 2011ben négy munkaképes 
korú tartott el egy időskorút, addig 2070ben már két 
munkaképes korú fog eltartani egy idős polgárt. A gyer
mekkorúak eltartási rátája az előreszámítás szerint nem 
fog lényegesen változni, a gyermekkorúak száma kö
rülbelül negyede lesz a középső (felnőtt, aktív) korcso
porténak. Mivel a Ratkókorszak népesebb csoportja 
most hagyja el a középső korosztályt, gyermekeik pe
dig 30 év múlva érik el a nyugdíjkorhatárt, ez jelentős 
arányváltozással fog járni, és így a következő 5060 
évben a demográfiai öregedés újabb hulláma éri el Ma
 gyarországot. A nagy korcsoportokat termékenységi 
alapon vizsgáló Billeterindex is hasonló korszerkezeti 
változásokat jelez: értéke 1910 és 2019 között 37,6ról 
52,4re csökkent. E mutató értéke 2001 óta a negatív 
tartományban van, ami azt jelenti, hogy a termékeny 
kornál idősebbek száma nagyobb, mint a termékeny 
kor előtt állóké. Az ország mai területén a népesség át
lagéletkora ez idő alatt 27,2ről 42,8 évre nőtt, a gyer

mekek és idősek arányát egymáshoz viszonyító örege
dési index értéke pedig 14,4ről – a Kárpátmedence 
átlagát (116) is meghaladva – 133ra ugrott.

A népesség korösszetétele a Kárpátmedencében is 
jellegzetes területi mintázatot mutat. A gyermekkorúak 
(0–14 évesek, 3 ) aránya és eltartási (korfüggőségi) 
rátája, illetve a nyers élveszületési arányszám nagyjá
ból hasonló térbeli elrendeződésű VI. 1. 8  5 . A tartó
san magas termékenységű, átlag feletti gyermekáldás
sal rendelkező területeken természetszerűen magas 
a 0–14 éves népesség aránya és az ezzel járó anyagi 
teher. Ilyen területeket találunk történelmi örökség
ként a Kárpátok északi, északkeleti (Árvától Márama
rosig húzódó), szlovák, ruszin, románlakta terüle
tein, a horvátországi Muraközben, KeletSzlavó niában, 
va lamint a viszonylag szerényebb képzettségű, számot
tevő roma népesség által lakott vidékeken (pl. Kelet
Szlovákia, ÉszakkeletMagyarország, Kö zépTi szavi 
dék, Erdélyimedence és Partium). A gyerekkorúak 
aránya hasonlóan magas az ún. szuburbanizá ciós ki

költözések eredményeként egyes nagyvárosok (pl. Bu
dapest, Pozsony, Kassa, Nagyvárad, Arad, Temesvár, 
Ko lozsvár, Nagyszeben, Brassó, Újvidék, Zág ráb) kör
nyékén is. Magyarország mai területén a gyer mek ko
rúak aránya az országos átlagot (14,6%) két sze  resen 
meghaladva 30% fölötti 24, jórészt roma több ségű te

lepülésen. Ugyanakkor hét faluban nem él gyer  mek, 
43ban pedig arányuk még az 5%ot sem éri el. A 0–14 
évesek aránya átlag fölötti a települési bontású térkép 
szerint VI. 1. 9.  a halmozottan hátrányos helyzetű, ala
csony képzettségű cigány népesség által nagy arány
ban lakott területeken (pl. ÉszakNógrád, Ózd, Putnok 

vidéke, Cserehát, Bodrogköz, Rétköz, Szatmár, Kö zép
Tiszavidék, DélnyugatDunántúl), Budapest agglome
rációjában és a megyeszékhelyek környékén.

Az idős (65 éves és öregebb, 4 ) népesség aránya és 
eltartási terhe, valamint a lakosságot két egyenlő részre 
osztó medián életkor is szinte azonos területi képet 
mu tat VI. 1. 10.   VI. 1. 11. . E mutatók értéke különösen 
magas a fiatalok elvándorlása miatt kiváltképp sújtott 
belső perifériákon, határvidékeken (pl. Őrvidék, Mu
ra vidék, Dinárihegyvidék, Dunántúlidombvidék, Pa
lócföld, Körös–Maros köze, Dél és KeletBánság, Er
délyiszigethegység, Szamoshát). Magyarországon az 
idősek aránya 26 faluban haladja meg az országos át
lag (2018: 18,9%) dupláját, viszont 20 fiatalos korösz
szetételű településen 5% alatt marad. A települési rész
letességű térképen VI. 1. 12.  kirajzolódnak azok a pe
riférikus fekvésű, elvándorlás sújtotta területek, ahol 
a 65 évesek és idősebbek aránya átlag fölötti: félreeső 
fekvésű, romák által kevésbé lakott falvak az Északi
középhegységben, a Körös–Maros közén, a Duna–Ti
sza köze déli részén, Baranya, Tolna és Somogy közös 
határvidékein és DélnyugatZalában. Ezeken kívül 
az időskori migráció kedvelt célterületein is az átlag
nál jóval magasabb az idősek aránya (pl. Balaton kör
nyéke, Budapest hegyvidéki villanegye dei: I., II., XII. 
kerület).

A 15–64 éves (fiatal és felnőtt, aktív) korú népesség 
5  aránya a fentiekkel összhangban a kevésbé fiatalos 

korösszetételű és nem különösebben elöregedett vi
dé  keken, valamint általában az elmúlt évtizedek mig
rációs célterületein, urbanizációs magterületein, vagyis 
a nagyvárosokban, megyeszékhelyeken és környékü
kön magas VI. 1. 13.  VI. 1. 14. .

Az öregedési index értékei jobbára ott a legalacso
nyabbak, ahol a 0–14 éves korúak aránya és a születési 
arányszám a legmagasabb VI. 1. 15.  VI. 1. 8.  5 . Ilyen 
területeket találunk Szlovákia keleti felében (Árva, Sze
pes, Sáros, Abaúj, DélGömör), Pozsony és Budapest 
agglomerációjában, Magyarország északkeleti perifé
ri áin, a KözépTiszavidéken, DélErdélyben, a bán
sági és partiumi nagyvárosok (pl. Temesvár, Arad, 
Nagy várad, Szatmárnémeti) környékén, BeszterceNa
szód megye északi részén. A legnagyobb fokú elörege
dést ezen index magas értéke (az idős népesség külö
nösen nagy arányához hasonlóan) Szlovákia egyes 
északnyu gati, hegyvidéki részein, az ausztriai Őrvi
déken, Buda pesten, a Palócföldön, országunk délal
földi, periféri kus fekvésű területein, továbbá a Du
nántúl dél nyugati felében jelzi VI. 1. 16. . Magyar or
szágon 790 olyan település található, ahol a gyermek
korúak száma még meg haladja az idősekét, tehát az 
öregedési index értéke 100 alatti. Ugyanakkor 263 fa
luban olyan súlyos az el öregedés mértéke, hogy e mu
tató az országos átlag (133) dupláját is meghaladja.

A termékeny korosztályba tartozókat az ennél fiata

labbak, valamint idősebbek számának különbségéhez 
viszonyító Billeterindex értéke Magyarország minden 
járásában negatív előjelű, ami azt jelenti, hogy a már 
termékeny korukon túl lévők száma mindenütt meg
haladja azokét, akik még termékeny koruk előtt áll
nak. A legkedvezőbb értékek az északkeleti, jelentős 

részben romák által lakott abaúji, zempléni, szabolcsi 
(pl. Encsi, Szikszói, Nyírbátori, Baktalórántházai, Ke
mecsei) járásokban, valamint a fővárosi agglomeráció 
egyes (pl. Szigetszentmiklósi, Dunakeszi, Budakeszi, 
Vecsési, Gödöllői, Gyáli) járásaiban jelennek meg 

VI. 1. 17. .

3  A jövő reménységei, a gyermekek
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4  Az ezredforduló óta Magyarországon több az idős,
mint a gyermekkorú

5  A 15–64 év közöttiek egy évszázada a népesség kétharmadát 
jelentik
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.
CSALÁDI ÁLLAPOT ÉS HÁZTARTÁS

Szabó Laura, Kocsis Károly, Branyiczkiné Géczy Gabriella, Makay Zsuzsanna, Monostori Judit 

A család az egyéni cselekvést, az életpálya egészét vé
gigkövető elsődleges közösség, mindennapi életünk, 
a társadalmi reprodukció alapvető intézménye 1 . 
Nem véletlen tehát, hogy a család és a családformáló
dás meghatározó folyamatai és eseményei – házasság
kötés, válás, összeköltözés, özvegyülés – számos disz
ciplína, a népességtudomány, szociológia, jog, közgaz
daságtan, politológia érdeklődésének tárgyát képezik. 
A népesség családi állapot, családszerkezet szerinti 
összetétele és annak változása egyszerre utal minden
napi életünk kereteinek átalakulására és a népesség
reprodukció folyamataiban végbemenő változásokra. 
A népesség családi állapot szerinti összetétele a 20. szá
zad első háromnegyedében jól mutatta a családi viszo
nyokban bekövetkezett főbb tendenciákat. Az 1970es 
évek közepétől azonban az élettársi kapcsolatok és az 
egyszülős családok elterjedése miatt egyre kevésbé 
lehet a nők, férfiak és gyerekeik valós párkapcsolati, 
tényleges együttélési primer körülményeit kizáróla
gosan a családi állapot szerinti megoszlás alapján ér
telmezni.

A 20. század: a házasság virágkora, 
majd népszerűségének csökkenése
és az egyszemélyes háztartások
térnyerése

Az 1970es évek végéig, az 1980as évek elejéig szinte 
mindenki meg akart és többnyire meg is tudott háza
sodni. A nőtlenek és hajadonok házasságkö tési haj
landósága addig töretlenül nőtt, majd magas szinten 
stabilizálódott. Ennek megfelelően a házas csa ládi álla
potúak részaránya 1960ig a 15 éves és idősebb népes
ség körében kétharmadra nőtt, és két évtizeden ke
resztül ezen a magas szinten maradt VI. 2. 1. . A valaha 
házasságot kötött nők aránya 1980ban ért csúcsára, 
a 85%ot is meghaladta. Azután a házasságban élők 
aránya – főképpen az élettársi kapcsolatban élők szá
mának gyarapodása, majd pedig a szülői házból tör
ténő egyre későbbi elköltözés miatt – egyértelmű és 
gyors csökkenésnek indult.

A házasság „univerzális mivoltának” megkérdőjele
zése azonban már korábban, a válások számának nö
vekedésével és az újraházasodás ritkábbá válásával 
megkezdődött. Bár válások már a 20. század elején is 

előfordultak, és számuk a háborúkat követően általá
ban megemelkedett, fokozódó elterjedésük az exten
zív iparosodáshoz, a munkaerő városokba áramlásá
nak, a nők munkavállalásának növekedéséhez köt hető. 
Az újraházasodás a század elején többnyire az özve
gy ülést követte, és az 1960as évekig az elváltak újra
házasodása is igen gyakori volt, ám utána ritkult. Az el 
váltak ugyanis már nem kerestek új köteléket, hanem 
többnyire házasság nélkül éltek együtt. Az élettársi 
kap csolat tehát mint házasságot követő párkapcsolat 
indult terjedésnek. Az 1980as évek végétől azon ban 
egyre többen kezdték az együttélést élettársi kapcso
latban. Ezek a viszonyok is tartósak, gyakran alakul
nak házassággá, ám mégis törékenyebbek annál, így 
összességében a párkapcsolatok instabilitásának nö
vekedéséről beszélhetünk.

A család és háztartásszerkezeti változások a fenti 
folyamatokon túl az életkilátások megváltozásával is 
összefüggnek. Egyrészt a foglalkoztatás bővülése és 

a jólét növekedése megteremti annak lehetőségét, hogy 
a fiatalabbak külön költözve alapítsanak családot. Más
részt a várható élettartam növekedése növeli azok ará
nyát, akik megélik minden gyermekük elköltözését, 
később pedig özvegyként maradnak egyedül. A 20. szá
zad tehát sokféle okból az egyszemélyes háztartások 
számának növekedését hozta. A párkapcsolatok nö
vekvő instabilitása miatt – válások, élettársi kapcsola
tok felbomlása – egyre több gyermek tapasztalja meg 
hosszabbrövidebb ideig az egyszülős családi helyzetet.

Házasságkötések és válások
a közelmúltban és ma

A házasságkötési és válási hajlandóság alakulásáról 
a legpontosabb képet a teljes első házasságkötési arány
szám (TEHA) és a teljes válási arányszám (TVA) segít
ségével kaphatjuk. Ezek leegyszerűsítve azt mutatják 
meg: hogyan alakul annak az esélye, hogy valaha össze
házasodunk, illetve mi az esélye annak, hogy házassá
gunk válással fog felbomlani. A TEHA Magyarorszá
gon az 1980as évektől fogva egészen 2010ig erőtel
jesen csökkent, vagyis mérséklődött annak a valószí
nűsége, hogy egy nő élete folyamán házasságot köt. 
2010re ez az arányszám minimumértékére csökkent 
VI. 2. 2. , majd a házasodási kedv növekedésével emel

kedésnek indult, és értéke (száz nőre számítva) 2016 
óta 60 fölött van 2 . 2008ig nőtt a válások valószínű
sége, ekkor a teljes válási arányszám (száz házasságra 
vetítve) 46 volt, vagyis a házasságok csaknem felének 
felbomlására lehetett számítani. 2011 óta e téren szá
mot tevő csökkenés figyelhető meg.

A házasodási kedv csökkenése és a válások számának 
növekedése által a házasodási szokásokban gerjesztett 
negatív tendenciákat tovább fokozta az újraházasodá
sok számának csökkenése is. A régmúltban in kább csak 
az özvegyek házasodtak újra, ugyanis a kedvezőtlen 
halandósági viszonyok miatt viszonylag hamar meg
özvegyült a népesség egy része. A II. világháború után 
ez már ritkább volt, az 1950es évektől a válások szá
mának növekedése miatt inkább az elváltak újraháza
sodása vált jellemzővé. Az 1960as évek első felében 
az elvált férfiak háromnegyede, míg az elvált nőknek 
több mint kétharmada remélhette, hogy válását köve
tően 20 éven belül újraházasodik. Az 1970es években 
azonban már megmutatkoztak az újabb házasságkö
téstől való tartózkodásnak az első jelei, elsősorban az 
elvált férfiak körében. Az újraházasodás ritkábbá válá
sának fő oka az élettársi kapcsolatok terjedése volt.

A házasságkötést jellemző átlagos életkorban is lénye
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1  A család a társadalom alapsejtje

ges változások következtek be. 2018ban a nők át la gos 
életkora az első házasságkötéskor 30,1 év volt, míg a fér
fiaké 32,8 év. 25 évvel korábban azonban ezek az érté
kek még közel 8 évvel alacsonyabbak voltak, hiszen 
1993ban a nők első házasságukat átlagosan 22,2 éve
sen, míg a férfiak 24,9 évesen kötötték. A két időpont 
között évről évre 3,54 hónappal emel  kedett a házaso
dási életkor, s így erősen átalakult a há  zasságra lépők 
korszerkezete. Több mint két évtizedes gyors növeke
dés után az átlagos életkor az első házas ságkötéskor 
2014 és 2017 között lényegében stagnált, majd 2017től 
ismét megfigyelhető volt némi emelke dés.

Új típusú párkapcsolati helyzetek
térnyerése

Magyarországon az élettársi kapcsolatok először a volt 
házasok, azaz az özvegyek és elváltak körében terjed
tek el. 1984ben például az élettársi kapcsolatban élő 
nők 60%a volt valaha házas és lett elvált. Az 1980as 
évek végén az élettársi kapcsolatok újabb tendenciái 
jelentek meg: feltűnően megnőtt az élettársi kapcso
latban élők aránya a fiatalabbak között. Az élettársi 
kapcsolatok egyik típusa első párkapcsolatot jelent, 
a másik pedig a házasság megszűnését követi. A házas
ság „előszobájaként” vagy alternatívájaként megjele
nő élettársi kapcsolat mint első párkapcsolat csak az 
1980as évek második felében, közvetlenül a rendszer
váltást megelőzően jelent meg, ám hamarosan általá
nos népszerűségre tett szert. Számos volt szocialista 
országban is Magyarországhoz hasonlóan terjedt el. 
1990 és 2016 között az élettársi kapcsolattal rendelke
zők részaránya a fiatal felnőttek és a fiatal középkorúak 
között megsokszorozódott VI. 2. 3. . Ma az első párkap
csolatok kilenc tizede élettársi kapcsolatként indul, 
és csak egy tizede olyan, hogy az érintettek a házasság
kötéssel egy időben költöztek össze. Az első élettársi 
kapcsolatok jobbára átmeneti jellegűek, de vannak 
tartós, a házasság alternatívájaként értelmezhetők is. 
Az  átmenetiségükre utal, hogy ez az élethelyzet a 25–
34 évesek között, illetve a 35–44 évesek között a legel
terjedtebb. Míg az 1990es években az élettársi kapcso

latok térnyerése volt a meghatározó, addig az ezredfor
duló után az egyedülállók, a tartós párkapcsolattal nem 
rendelkezők arányának növekedése a legjellemzőbb 
tendencia. Ez az élethelyzet bármely életkorban elő for
 dul hat; vannak az egyedülállók között olyanok, akik
nek sohasem volt tartós kapcsolata, míg mások elvál
tak vagy megözvegyültek. Egy részük nem is tekint
hető a szó szoros értelmében egyedülállónak, hiszen 
lehet olyan tartós partnerük, akivel nem élnek együtt. 
Ők al kotják a látogató párkapcsolatban élők csoportját. 
Ez a fajta különélés lehet önként vagy kényszerből vál
lalt, és lehet ideiglenes, de tartós is. Hátterében számos 
ok rejlik: a fiatalok nagyobb arányban tanulnak a felső
 ok tatásban, későbbi életkorban fejezik be tanulmá nyai
 kat, később helyezkednek el a munkaerőpiacon, és 
mind  ezzel összefüggésben idősebb korban költöznek 
el a szü lői házból. A médiában gyakran ábrázolt, de 
valójában kis létszámú csoport a „szingliké”, akik tu
datosan választották a családi kötöttségektől mentes 
életformát.

Mindezek a folyamatok alakítják egy adott terület 
népességének egy adott időpontra jellemző, családi 
ál lapot szerinti megoszlását. Erről elsősorban a nép
szám lálások tudósítanak, de fontos szerepe van a nép
mozgalmi nyilvántartásoknak is, amelyek rögzítik a 
népmozgalmi eseményeket (házasságkötéseket, válá
sokat, ha lálozásokat), ugyanis ezek alapján követhető 
nyomon a népesség családi állapot szerinti változása 
két népszámlálás között. A népesség családi állapot 
szerinti csoportosítása a mindenkori népszámlálások 
eszmei időpontjában fennálló jogi helyzetet tükrözi. 

A népesség családi állapotát nemek és életkor sze
rint bemutató 1980. és 2020. évi korfák összehasonlí
tása számos tanulsággal szolgál VI. 2. 4. . Egyrészt lát
hatjuk, hogy mindkét időpontban a házasok vannak 
többségben. Az is látszik, hogy a vizsgált időszakban 
a házas férfiak aránya jobban csökkent, mint a házas 
nőké. Szembetűnő a nőtlenek, hajadonok térnyerése is: 
míg 1980ban 25 éves kortól nagyon csökken a számuk 
és arányuk, addig 2020ban még a 40 évesek között is 
komoly részarányt képviselnek. Szembetűnő változás 
az is, hogy 2020ban a férfiak közül idősebb korukban 
is többen nőtlenek, mint 1980ban, a nők ritkábban 
maradnak hajadonok. Az özvegyek száma alig válto
zott, az elváltaké annál inkább: számuk 2020ban 
mindkét nem körében jóval nagyobb, mint 1980ban. 

A 15 ÉVES ÉS IDŐSEBB NÉPESSÉG CSALÁDI ÁLLAPOT SZERINTI SZÁMA
ÉS MEGOSZLÁSA (1910–2020)

1

Év
Nőtlenek,
hajadonok Házasok Özvegyek Elváltak Összesen Nőtlenek,

hajadonok Házasok Özvegyek Elváltak

száma aránya (%)

1910 1 430 782 3 067 101 449 927 18 818 4 966 628 28,8 61,8 9,1 0,4

1920 1 710 202 3 239 457 561 753 29 154 5 540 566 30,9 58,5 10,1 0,5

1930 1 895 443 3 738 476 601 885 57 060 6 292 864 30,1 59,4 9,6 0,9

1941 1 963 548 4 195 034 660 386 76 705 6 895 673 28,5 60,8 9,6 1,1

1949 1 825 967 4 264 765 736 423 87 554 6 914 709 26,4 61,7 10,7 1,3

1960 1 507 418 5 037 514 737 145 149 514 7 431 591 20,3 67,8 9,9 2,0

1970 1 692 100 5 432 347 773 517 247 628 8 145 592 20,8 66,7 9,5 3,0

1980 1 478 789 5 637 611 856 420 395 470 8 368 290 17,7 67,4 10,2 4,7

1990 1 671 462 5 041 676 923 920 607 216 8 244 274 20,3 61,2 11,2 7,4

2001 2 306 929 4 459 438 989 407 752 527 8 508 301 27,1 52,4 11,6 8,8

2011 2 809 413 3 837 264 953 029 928 806 8 528 512 32,9 45,0 11,2 10,9

2020 2 924 325 3 528 877 875 599 1 019 389 8 348 190 35,0 42,3 10,5 12,2

A nők teljes első házasságkötési arányszáma (TEHA) 
azt mutatja meg, hogy a 15 éves kor fölöttiek hányad 
része kötne házasságot 49 éves koráig abban az eset
ben, ha a jövőben ez a generáció ugyanolyan gya
ko ri sággal házasodna az egyes életkorokban, mint 
ahányan a vizsgált naptári évben tették a megfelelő 
életkorúak.
A teljes válási arányszám (TVA) azt mutatja meg, 
hogy a megfigyelt időszakban (általában egy év alatt) 
kötött házasságokra átlagosan hány válás jutna, ha 
az adott naptári évben a házasságkötés óta eltelt idő 
szerint számított válási arányszámok változatlanok 
maradnának.

2  Az elmúlt évtizedben Magyarországon a házasságkötések 
száma csaknem megduplázódott

Nőtlen/hajadon az, aki még nem kötött házasságot; 
házas, aki házasságot kötött és házasságát jogerős 
bírói ítélet nem bontotta fel, függetlenül attól, hogy 
házastársával együtt éle. Özvegy az, aki házastár
sának halála után nem kötött újabb házasságot, és 
elvált az a személy, akinek házasságát jogerőre emel
kedett bírói ítélet bontotta fel, s újabb házasságot 
nem kötött. Az élettársi kapcsolatban élők családi 
állapotának meghatározása ugyancsak a jogi hely
zet alapján történik. 2009. július 1jétől a családi 
állapot új kategóriával bővült, a bejegyzett élettárs
sal (aki anyakönyvvezető előtt létesített párjával élet
társi kapcsolatot).
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itt is vannak jelentős területek, ahol az arányuk elma
rad az átlagtól. Ilyen pl. Szeben, Brassó, Hargita és Ma
ros megye határvidéke (a hajdani Szászföld és Udvar
helyszék peremvidékei), ahol a fiatalos korösszetételű 
roma népesség (és ebből eredően a nőtlenek, hajado
nok) aránya különösen magas VI. 3. 9. . A velük együtt 
élő, elöregedett román, magyar lakosság körében vi
szont az idős özvegyek jelentős száma állhat a jelen
ség hátterében. Hasonló okok miatt találunk Magyar
országon is olyan területeket (pl. ÉszakNógrád, Ózd–
Put nok vidéke, Abaúj, Bodrogköz, KözépTiszavi dék, 
Somogy és Baranya délnyugati részei), ahol – még 
a magyarországi átlaghoz képest is – különösen ala
csony a házasok aránya. Ugyanakkor országunkban is 
vannak olyan vidékek, ahol a házasságban élők aránya 
feltűnően magas, aminek a helybeli népesség nagyobb 
fokú vallási kötődése VI. 4. 7. , a házasság intézményé
nek nagyobb társadalmi megbecsülése lehet az oka. 
Ilyenek például: ÉszaknyugatDunántúl, a Ba laton kör
nyéke, a korábban jobbára német (sváb) la kos ságú 
KeletBaranya, DélTolna, a Kalocsa környéki Duna 
mente és a Nógrádtól Szatmárig húzódó északi, észak
keleti perifériák VI. 2. 9. .

A nőtlenek, hajadonok arányának területi eloszlása 
a házasságban élőkének éppen fordítottja. A kü lönb
ségek hátterében nem csupán a házasság mint pár kap
csolati forma eltérő presztízse és az élettársi kapcso
latok kisebb vagy nagyobb mértékű elfogadottsága áll 
VI. 2. 10. , hanem demográfiai, korszerkezeti okok is rej
lenek. A magasabb termékenységű, fiatalos korössze
tételű (sokszor roma) népesség lakta területeken (pl. 
Somogy, Baranya délnyugati részein, Nógrád, Gö mör, 
Abaúj perifériáin, a Bodrogközben, Szatmárban, a Kö
zépTiszavidéken) nagyobb a nőtlenek, hajadonok 
aránya is VI. 2. 11.  VI. 2. 12. . Ha nemenként vizsgáljuk 
a nőt lenek, hajadonok arányát, akkor kitűnik, hogy 
közöttük a férfiak aránya minden megyében magasabb, 
mint a nőké. Országosan 1,4szer több férfi marad 
nőtlen, mint ahány nő hajadon.

Az elváltak aránya a Kárpátmedencében a ma
gyar, szlovák, osztrák területeken – településtípus sze
rinti meg közelítésben – a városokban a legmagasabb 
VI. 2. 13. . Az országok közötti különbségek hátterében 
a népesség vallási kötődése, s ezzel összefüggésben 
a válás társadalmi elfogadottsága és a házasságok fel
bontásának eltérő szabályozása állhat. Magyarország 

területén az elváltak aránya a leginkább vallásos népes
ség által lakott északkeleti és nyugatdunántúli tájakon 
különösen alacsony, míg ennek ellenpontjaként a fő
városban és a DélAlföld egyes részein magas VI. 2. 14. . 
Különösen magas (15% fölötti) az elváltak aránya az 
olyan iparvárosokban, mint Dunaújváros, Komló, Ti 

sza újváros, Salgótarján, Miskolc, Tatabánya, illetve Bu 
dapest X. (Kőbánya), XV. (Rákospalota) és XX. (Pest
 erzsébet) kerületében. Az elvált nők aránya min den 
megyében kissé meghaladja a férfiakét, ami elsősorban 
az utóbbiak gyakoribb újraházasodásával magyaráz
ható 3 .

Részletesebb elemzésekből tudjuk, hogy az elvált fér
fiak nagyobb eséllyel találnak új partnert, mint a nők, 
ám a nőknek több mint a fele záros határidőn belül 
szintén új partnerrel él együtt.

A házasodási szokások
térbeli különbségei

John Hajnal, magyar származású angol demográfus az 
európai népesség házasodási szokásait vizsgálva egy 
vonallal szelte ketté Európa térképét (1965). Véleménye 
szerint ez a Hajnalvonal Trieszt és Szentpétervár kö
zött húzódik, s tőle nyugatra és keletre egymástól elté
rőek a házasodási magatartások. Hajnal a késői életkor
ban kötött (első) házassággal és az életük folyamán há
zasságot soha nem kötők magas arányával jellemez te 
a nyugateurópai mintát. A Hajnalvonaltól keletre vi 
szont a fiatal korban és magas arányban kötött első 
házasságok voltak jellemzők, ami a hajadonok, nőtle
nek alacsony arányával párosult. Magyarország a Haj
nalvonal keleti oldalának peremén, mintegy közbülső 
helyen fekszik, és hosszú időn keresztül a nyugateu
rópai országokéhoz képest fiatalabb életkorban történő 
családalapítás és a házasságra lépők magasabb aránya 
jellemezte. A vonaltól keletre fekvő területek nagy ré
szén ez a magatartás még határozottabb volt. A törté
netileg így kialakult kép azonban a nyugateurópai 
házasodási, párkapcsolati minták elmúlt évtizedekben 
tapasztalható elterjedésével jelentős változáson ment 
keresztül, átrajzolva ezzel Európa térképét. Mindezt 
jól szemléltetik a Kárpát–Pannontérség népességét 
családi állapot szerint ábrázoló térképek is. A családi 
állapotot leíró kategóriák közül szembetűnő a Kárpát
medencében a házasok túlsúlya. Kevés kivételtől elte
kintve mindenütt a házasok aránya a legmagasabb, 40 
és 63% között változik VI. 2. 5. . A házasok az abszolút 
(50% fölötti) többséget csak Magyarországon és Szlo
vákia nagy részén nem érik el; itt ugyanis különösen 
magas a nőtlenek, hajadonok aránya. Az elváltak és 
öz vegyek szórása nem mutat akkora változatosságot, 
mint a házasoké, illetve a hajadonoké, nőtleneké. Ará
nyuk a Kárpátmedencében átlagosan 7, illetve 11%. 
Összességében megállapítható, hogy a népesség csa
ládi állapot szerinti összetétele függ egyrészt a külön
böző párkapcsolati formák helyi, történelmi gyökerű 
elfogadottságától, másrészt a lakosság korösszetételé

től is. A fiatalos korösszetételű népesség körében ter
mészetszerűen nagyobb a nőtlenek és hajadonok ará
nya, az elöregedett lakosság esetében az özvegyeké, 
az urbanizált térségekben, városokban pedig számot
tevőbb az elváltaké.

A népesség családi állapot szerinti összetételére kü
lönösen a múltban, de jelenleg is nagy hatást gyakorló 
házasságkötési szokások területileg jelentősen eltérnek. 
A nők első házasságkötési aránya különösen magas 
Ma gyarország északi, északkeleti perifériáin, a Kö zép
Tiszavidéken és egyes déldunántúli részeken VI. 2. 6. . 
Ugyanitt a legalacsonyabb a házasodók átlagos életkora 

VI. 2. 7. . Ezek a területek egybeesnek a különösen hát
rányos helyzetű, alacsony iskolai végzettségű, szerény 
jövedelemmel rendelkező, sok esetben roma népesség 
koncentrációjával. Alacsony a nők első házasságkötési 

arányszáma, és a házasságkötésekre is idősebb korban 
kerül sor az ország legfejlettebb, központi fekvésű és 
nyugati területein. Budapesten (főként a jobb módú 
budai ke rületekben) 2017ben a nők átlagosan 32 éve
sen, míg a férfiak 34,1 évesen – tehát igen későn – kö
töttek először házasságot. 

A Kárpátmedence területén a népesség többsége há
zasságban él VI. 2. 8. . A házasok aránya a szomszédos 
horvát, szerb, román és ukrán területekéhez képest 
különösen alacsony Magyarországon és Szlovákia túl
nyomó részében. Szlovákián belül a házasságban élők 
aránya a leginkább vallásos északi, északkeleti perifé
riákon VI. 4. 6. , valamint – a házasságban élő, gyerme
kes családok nagyarányú kiköltözése miatt – Pozsony 
agglomerációs övezetében viszonylag magas. Erdély 
a házasok általában magas arányával tűnik ki, viszont 
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3  Elvált anya és gyermeke 

VI
. 2

.

VI
. 2

.
©

CS
FK

 F
öl

dr
aj

zt
ud

om
án

yi
 In

té
ze

t, 
w

w
w

.n
em

ze
tia

tla
sz

.h
u,

 B
ud

ap
es

t, 
20

21

©
CS

FK
 F

öl
dr

aj
zt

ud
om

án
yi

 In
té

ze
t, 

w
w

w
.n

em
ze

tia
tla

sz
.h

u,
 B

ud
ap

es
t, 

20
21



68 69

Ezeken a területeken gyakoribb a két vagy többgene
rációs család együttélése is.

Az elmúlt évtizedek egyik legfontosabb társadalmi 
jelensége a termékenység visszaesése volt, aminek kö
vetkeztében csökkent a gyermekes családok és háztar
tások aránya is. Minél fiatalabb korosztályként defini
áljuk a gyermekeket, annál erőteljesebb csökkenést 
ta  pasztalhatunk. Ennek az a magyarázata, hogy a fiata
lok egyre hosszabb ideig – 20as vagy akár 30as éveik 
végéig is – a szülői házban maradnak, így az idő sebb 

utódaikkal közös háztartásban élők aránya nem csök
kent olyan mértékben, mint a kisgyermekeseké. 1980
ban még a családok 46%át, 2016ban már csak 32%
át tették ki a 15 évesnél fiatalabb gyermeket ne ve lők. 
A termékenység visszaesése miatt nemcsak a gyer me
ket nevelő családok aránya, hanem a gyermekek szá
ma is csökken. Ennek a következményeit lát juk a csa
ládszerkezeti változásokban. 1980ban a 15 évesnél fia
talabb gyermeket nevelők körében 51, 2016ban 57%ot 
tett ki az egygyermekesek aránya. A termé kenység 

térbeli különbségei meghatározzák az együtt élési for
mák eltéréseit is. Ahol átlagon fölüli a ház tartások mé
rete, ott találjuk azokat a járásokat is, ahol a gyerme
kes családok aránya különösen magas (pl. északkeleten 
az Edelényi, Encsi, Tiszavasvári, Cigándi, Szikszói já
rás, Budapest agglomerációjában a Budakeszi, Pilisvö
rösvári, Dunakeszi, Szigetszentmiklósi, Gödöllői já
rás) VI. 2. 19. .

Az egyszemélyes háztartások számának növekedése 
több évtizedes folyamat, amely az utóbbi években 
meg torpanni látszik, noha nem látjuk még, hogy az 
egyedül élők arányának tartós csökkenéséről beszél
hetünke majd. 2016ban a háztartások bő 30%a volt 
egy személyes VI. 2. 20. . Az egyedül élők azon ban nem 
tekinthetők egységes csoportnak: életpályájuk külön
böző szakaszaiban járnak, eltérő a társadalmi demo
gráfiai helyzetük, és abban is különböz nek, hogy mi
lyen okokból, mennyi ideig élnek egyedül, átmeneti 
vagy tartós élethelyzetről vane szó. Az egyszemélyes 
háztartások legnagyobb csoportja az idő sebb generá
ciókból kerül ki. Az egyedül élő idősek kö rében je
lentősen felülreprezentáltak a nők, aminek fő oka, 
hogy elveszítik a velük együtt élő férfiakat. Egyrészt 
azért, mert a férfiak várható élettartama elmarad a nő
kétől, másrészt pedig azért, mert a párkapcsolatok
ban a férfiak néhány évvel idősebbek. Az utóbbi évek
ben az egyedül élő idősek körében is emelkedett az 
elváltak aránya, akár több évtizedig tartó kapcsolatok 
is felbomlanak. A kapcsolatok törékenyebbé vá lása 
bizonyára egyre jelentősebb szerepet fog betölteni az 
idősebb korosztályok együttélési formáinak változá
sában.

Az egyszemélyes háztartások aránya a népesség 
nagy fokú elöregedése következtében legmagasabb Bu
dapesten (50,4%), de feltűnően gyakori (3335%) szá
mos nagyvárosban is (pl. Szeged, Pécs, Salgótarján, 
Debrecen) VI. 2. 21. . Budapest több belső kerületében 
(I., V., VI., VII.) jóval 50% feletti az egyszemélyes ház
tartások aránya, de számos délalföldi és palócföldi já
rásban is számolni kell az egyedülállók magas arányá
nak problémáival.

Az özvegyek aránya mutatja – a családi állapot 
egyes kategóriái közül – a legkisebb térbeli eltéréseket 
a Kár pátmedencében VI. 2. 15. . Ennek ellenére van nak 
olyan területek, ahol a népesség nagyfokú elöregedése, 
halá lozása miatt jóval átlag fölötti az özvegyek aránya 
(pl. Erdélyiszigethegység, Szamoshátság, Bánsági

hegy vidék, NyugatSzlavónia, Dinárihegyvidék, Pa
lóc föld). Az özvegyek számát, arányát befolyásolja a ha
landóság és a korösszetétel, mely országonként és ne
menként eltérően alakul. A magasabb várható élettar
tamú országok esetében a két nem közötti különbség 
kisebb, így az özvegyek aránya is valamelyest alacso

nyabb 18  VI. 2. 15. . Nem szabad azonban elfeledkez
nünk arról, hogy mind az özvegyülést, mind a válást 
követően az újabb házasságkötés alternatíváját jelent
hetik az élettársi kapcsolatok is, ami azonban a családi 
állapot jogi kategóriáját nem befolyásolja. Ausztriában, 
Magyarországon és Szlovéniában az élettársi kapcso
latok elfogadottsága magas, Horvátországban, Romá
niában, Ukrajnában és Szlovákiában viszont lényege
sen alacsonyabb.

Magyarországon az özvegyek aránya szintén főleg 
az elöregedett népességű tájakon, különösen az Észa
kiközéphegység, a DélAlföld és a Dunántúlidomb
vidék falusi térségeiben magas VI. 2. 16. . A nemek sze
rinti különbség igen markáns: az özvegyek részaránya 
a nők körében több mint 4,5szerese a férfiakénak. 
Ennek fő oka a férfiak rövidebb várható élettartama. 
Általában azokban a megyékben (pl. Nógrádban) a leg
magasabb az özvegy nők aránya, ahol a két nem kö
zötti várható élettartamkülönbség a legnagyobb.

A háztartások összetétele

Magyarország népességének 98%a magánháztartá
sok ban él. Miközben a lakosság száma 1981 óta folya
matosan csökken, a háztartások száma növekvő tenden
ciát mutat. Ebből az is következik, hogy az elmúlt év ti
zedekben a háztartások egyre kisebbek lettek. 1980ban 
az átlagos háztartásnagyság 2,79 főt, 2016ban már csak 
2,38at tett ki VI. 2. 17. . Ez a folyamat több okra ve zet
hető vissza. Az egyik a népesség elöregedése, ami jelen
tősen hozzájárul az egy és kétszemélyes háztartások 
arányának növekedéséhez, hiszen az idősek jellemzően 
ezek keretében élnek. Az átlagos háztartás nagyság csök
kenésének az is oka, hogy folyamatosan nőtt a gyer
mektelen háztartások aránya, illetve a gyer mekes csa
ládokban is kevesebb gyermek él. A háztartá sok mé
retének csökkenésében szerepet játszik továbbá, hogy 
egyre kevesebben élnek két vagy többgenerá ciós ház
tartásban, ahol a nagyszülők, a szülők és a gyer mekek 
alkotják az együtt élő közösséget. A háztartások száma 
és nagysága az utóbbi években kissé változott, ami 
arra utal, hogy a korábbi trendek megtörnek vagy nem 
olyan ütemben folytatódnak, mint korábban: 2011 és 
2016 között ugyanis kismértékben emelkedett az átla
gos háztartásnagyság. Ez az egyszemélyes háztartások 
számában bekövetkezett enyhe visszaesésnek, valamint 
a kettő, illetve kisebb mértékben a 45 személyes ház
tartások aránynövekedésének köszönhető.

A leginkább elöregedett népességű térségekben, 
mint például Budapesten és számos nagyvárosban (pl. 
Szeged, Békéscsaba, Pécs, Debrecen) az átlagos ház
tartásnagyság (2,06–2,26) jelentősebben elmarad az 
országos értéktől (2,38 fő/háztartás) VI. 2. 18. . Ugyan
akkor a budapesti és más nagyvárosi agglomerációk
ban, valamint a halmozottan hátrányos helyzetű, jó
részt nagy termékenységű, fiatal korösszetételű, jelen
tős mértékben roma népesség lakta régiókban a ház
tartások mérete különösen nagy (meghaladja a 2,75öt). 
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VI
. 3

.

VI
. 3

.
tonák stb.) megjelenésével, a bukovinai magyarok be
telepítésével, a kétnyelvű népesség és a zsi dók többsé
gének magyarként való önmeghatározásá val feltű nően 
megnőtt a magukat magyar anyanyelvű nek vallók szá
ma, különösen Kárpátalján, Szlovákiában és Erdélyben. 
Ennek eredményeként a Kárpátme dence területén 
1941ben már csaknem minden má sodik lakos magyar
nak vallotta magát.

A II. világháború után, Magyarország mai határai
nak létrejöttével az ismét elcsatolt területekről: Erdély
ből 125 ezer, a Felvidékről 120,5 ezer, a Délvidékről 
45,5 ezer, a Szovjetunióhoz került Kárpátaljáról 25 ezer 
magyar menekült Magyarországra. Ezzel párhuzamo
san, 1945–1948 között a csehszlovák kormány a von
tatott csehszlovák–magyar „lakosságcsere” megsürge
tése érdekében további 44 ezer magyart deportált mun
kaszolgálatra Csehországba. A szomszédos területek 
magyarságának statisztikai lélekszámát – a kivándorlás, 
a háborús veszteségek és a magyar anyanyelvű zsidók 
többségének elhurcolása, illetve megsemmisítése mel
lett – az etnikai kontaktzónák bizonytalan, többes nem
zeti öntudatú népességének a hatalmi viszonyokhoz 
való etnikai igazodása, a DélSzlovákiában lefolytatott 
ún. „reszlovakizálási” akció és a magyarellenes politi
kai légkör apasztotta. E körülmények folytán a ma
gyarok száma leginkább Szlovákiában, Kárpátalján és 
Erdélyben csökkent. 

Magyarország mai területén a népesség etnikai, 
nyelvi összetételét nem csupán a határon túli magya
rok betelepítése, hanem egyes nemzetiségek kitelepí
tése, tömeges elköltözése is jelentősen befolyásolta 
1945 és 1950 között. Ezen időszakban a hazai néme
tek közül 82 ezer menekült el, és 148 ezret telepítettek 
ki a magyar hatóságok, míg a csehszlovák–magyar né
pességcsere keretén belül 60 ezer szlovák hagyta el az 
ország területét. Ezen gazdasági és nacionalista indít
tatású, bel és külpolitikai tényezők hatására létrejött, 
főként kényszerű telepítések eredményeként az ország 
népessége etnikailag csaknem mindenütt homogeni
zálódott. A kitelepülés, kitelepítés, az 1940es évek at
rocitásai és a végső fázisába jutott elmagyarosodás kö
vetkeztében a magukat nem magyarnak vallók aránya 

– anyanyelv szerint – az 1941. évi 7,1%ról az 1949es 
népszámlálás időpontjára 1,4%ra (nemzetiségi hova
tartozás alapján 1,1%ra) apadt.

Általánosságban elmondható, hogy a szocializmus 
négy évtizedében a magyarok száma mind a mai hatá
rokon belül, mind azokon kívül az 1980as évek ele
jéig egyenletesen nőtt (10,6, illetve 2,8 millióra). Ezt kö
vetően a nagymértékben visszaeső természetes szapo
rodás és a határainkon túli területeken az asszimiláció 
következtében jelentősen csökkent. A magyar et nikai 
terület kiterjedése 1945–1990 között nem változott lé
nyegesen, csupán a városok és nyelvszigetek esetében 
volt – a felgyorsult belső migráció és asszimiláció miatt 

– számottevő átalakulás: mind Magyarországon, mind 

a szomszéd országokban a többségi nemzet javára. 
A nemzeti és szocialista urbanizációs célok jegyében 
ebben az időszakban váltak Csehszlovákia, a Szovjet
unió és Románia területén az 1944ig magyar több
ségű nagyobb városok (pl. Érsekújvár, Léva, Losonc, 
Ri maszombat, Kassa, Ungvár, Munkács, Szatmár né
meti, Kolozsvár, Nagyvárad) szlovák, ukrán, román 
többségűvé. E városokban az őshonos magyar lakos
ság többnyire a történelmi városközpontokban őrizte 
meg jelentős arányát, míg a többségi etnikum újon
nan betelepített tagjai főként a városmag környékén 
létrehozott lakótelepekre költöztek (pl. Kolozsvár, Ma
 rosvásárhely, VI. 3. 3.  VI. 3. 4. ).

A szocializmus időszakában a Vajdaságban, Hor
vátországban és a Muravidéken élő magyarok száma 
az 1960as évekig számottevően nőtt, illetve stagnált. 
Az erdélyi magyarság kedvező természetes szaporodá
sát a román nemzetállam építésével összefüggő nem
zetiségi politika ellensúlyozta. Szlovákiában, az 1940es 
évek megrázó élményeinek halványulásával párhuza
mosan, az 1950es években lendületesen nőtt azok 
száma, akik magyarnak merték magukat vallani, de 
ez a természetes szaporodás által is támogatott növe
kedés az 1970es évektől kezdve lefékeződött. Összes
ségében 1941 és 1990 között a Kárpátmedencében 
a magyarok száma csak szerény mértékben (7,4%kal) 
nőtt. Ez gyökeresen különbözött a szomszédos nemze
tek gyarapodásától, amelyeknek létszámát nem csupán 
magasabb természetes szaporodásuk, hanem a Kár pá
tokon túlról s a Balkánról érkező bevándorlás és a ki
sebbségek asszimilációja is tetemesen növelte (szlová
kok +79,1%, ukránok +69,1%, románok +67,9%, szer
bek +45,7%, horvátok +31,5%). 

A II. világháború utáni magyarországi homo ge ni
zációs folyamatokat mindössze a cigányok számának 
növekedése ellenpontozta. A cigányok életkörülményei
nek javulása halandóságukat tetemesen lecsökkentette. 
Az átlagot jóval felülmúló természetes szaporodásuk 
folytán 1941 és 1985 között a cigányok becsült száma 
Magyarországon 3,2szeresére, országos arányuk 1,2%
ról 3,7%ra nőtt. A cigányok társadalmi felemelkedé
sét, de egyben asszimilációját is célul kitűző szocializ
mus évtizedei alatt a romák életkörülményei (lakásvi
szonyok, foglalkoztatottság) és iskolázottsága lényege
sen javultak. Ennek ellenére a cigányokkal szembeni 
előítéletek, valamint a cigányságnak a többségi lakos
sághoz viszonyított alacsony társadalmigazdasági stá
 tusza továbbra sem csökkent érdemben.

Az 1989 utáni időszakban a térség országaiban jó
részt folytatódott a korábbi tendencia, azaz a hagyomá
nyos kisebbségek fogyása. A Kárpátmedence összla
kossága az 1990 körüli 30,2 millióról 2011ben 28,2 
millióra csökkent. Mindez azt jelenti, hogy a magya
rok aránya a Kárpátmedence össznépességén belül 
1990 és 2011 között 42,5%ról 36,4%ra mérséklődött. 
E csök kenés részben az etnikai kérdésekre nem válaszo

lók (0,2→8,3%), valamint a magukat romának val lók 
(1,5→2,6%) arányának növekedésével magyarázható.

A 2001 és 2011 közötti tíz évet vizsgálva megállapít
ható, hogy a magyarok fogyása az 1990es évekhez ké
 pest felgyorsult, amit az egyre kedvezőtlenebb demog
ráfiai mutatók (természetes fogyás, fokozódó kiván
dorlás) mellett az asszimiláció, valamint a nemzetisé
gükről nem nyilatkozók számának kiugró növe ke  dése 
okozott. A 2000es években a magyarság számának 
csök kenése – csakúgy, mint a megelőző évtizedek ben 

– a kisebbségben élők esetében (–13,1%) ter mé sze te
sen nagyobb mértékű volt, mint az anyaországiak kö
rében (–11,7%).

A magyarság számának csökkenése területileg dif
ferenciáltan ment végbe: a kisebbségi magyar közös
ségek esetében általánosan megállapítható, hogy mi
nél magasabb a magyarok helyi aránya, annál kisebb 
mértékű volt a csökkenés. A 2001 és 2011 közötti idő
szakban – hasonlóan a korábbi évtizedhez – a felvi
déki, erdélyi és vajdasági szórványmagyarság száma 
közel negyedével csökkent, míg ezen régiók tömbma
gyarsága csak 8%kal fogyott. Az egyes nagyrégiók 
szint jét vizsgálva megállapítható, hogy a horvátországi 
(éves átlagban –1,6%), az erdélyi (–1,5%) és a vajda
sági (–1,4%) magyarság csökkenése valamivel nagyobb 
mér tékű volt, mint Szlovákiában (–1,2%), illetve a becs
lések szerint Kárpátalján (–1,0%).

Az 1990 és 2011 közötti időszakban a Kárpátme
dence területén a népesebb etnikumok közül nem csu
pán a magukat magyarnak vallók száma csökkent te
te mesen, hanem – jórészt a migrációs veszteség miatt 

– a románoké (–15,4%) és szerbeké (–7,3%) is. A kedve
zőbb termékenységi mutatók és az asszimilációs nye
reség révén az ukránok, szlovákok, horvátok lélekszá
ma stagnált vagy csak enyhén csökkent. A viszonylag 
magas természetes szaporodásuk és növekvő etnikai 
öntudatuk eredményeként a magát cigány, roma nem
ze tiségűnek vallók száma ezen három évtized alatt 
63,9%kal nőtt. Magyarország területén 1990 után a ki
sebbségek számára kedvező változások (pl. az 1993. évi 
kisebbségi törvény, a népszámlálások idején a többes 
etnikai kötődés bevallásának lehetősége) miatt a ma
gukat nem magyar nemzetiségűnek, anyanyelvűnek 
(is) vallók száma jelentősen megnőtt VI. 3. 2. . 

A Kárpátmedencében az elmúlt évszázad során, 
az új államalkotó nemzeteknek kedvező és a nemzeti 
kisebbségek rovására lezajló, az etnikai homo ge ni zá
ció felé mutató folyamatok zajlottak le VI. 3. 5.  VI. 3. 6. . 
Az 1944 utáni tömeges kényszer és önkéntes migráci
ók következményeként a német többségű terület a Kár
pátmedencében jószerével az ausztriai Őrvidékre zsu
gorodott. A Pozsony és Arad közötti magyar nyelv
határ menti, 1910ben még magyar többségű városok 
államnemzeti (szlovák, ukrán és román) többségűvé 
váltak, csakúgy, mint a jelentősebb erdélyi városok. 
A telepítések eredményeként az egyes nyelvhatárok 
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ETNIKUM, NYELV
Kocsis Károly, Tátrai Patrik

Az etnikum és a nyelv a népesség összetételének külö
nösen fontos kulturális jellemzője, hiszen az etnikai kö
tődés olyan sajátosság, mely az egyénnek a családjá hoz, 
rokonságához, nemzetségéhez, etnikai közösségé hez 
való természetes kapcsolódását jelenti. A különböző 
vándorlások, illetve geopolitikai változások következ
tében Földünkön alig találunk olyan országot, mely 
et nikai, nyelvi szempontból akár csak megközelítőleg 
is homogén lenne. Ennek ellenére Földünk államainak 
há  romnegyede, a Kárpátmedencében pedig mind
egyik ország nemzetállamként határozza meg magát. 
Európa országai közül csupán 12 mondhatja el magá
ról, hogy társadalma etnikainyelvi szempontból vi
szonylag egynemű, és az államalkotó nemzet aránya 
meghaladja a 90%ot (pl. Albánia, Lengyelország, Por
tugália, Izland, Koszovó, Magyarország). Világszerte 
több mint 7 ezer élő nyelvet tartanak számon, melyek 
közül nyolc (magyar, román, szlovák, horvát, szerb, uk
rán, német, cigány) beszélőinek aránya haladja meg az 
1%ot a Kárpátmedencében.

A Kárpátmedence központi fekvése is közrejátszott 
abban, hogy népességét Európában csaknem egyedül
álló etnikainyelvi sokszínűség jellemzi. A lakosság et
nikai összetétele az elmúlt évezredben a természeti, 
gazdaságitársadalmi környezettel szoros összefüggés
ben a történelmi sorsfordulók nyomán többször is gyö
keresen átalakult. Európának ez a területe több mint 
ezer éve a finnugor, szláv, germán és újlatin nyelvek 
találkozásá nak, keveredésének színhelye. 

Az elmúlt évszázad etnikai folyamatai

Magyarország, mely 1918ig Európa egyik legtarkább 
etnikaivallási összetételű országa volt, az 1920as tri
anoni békediktátum értelmében területének 71,4%át, 
magyar népességének 33%át elveszítve, a kontinens 
nyelvilegetnikailag egyik leghomogénebb államává 
vált. 1918 őszétől 1924ig az elcsatolt területekről (fele
részben Erdélyből) 426 ezer magyar menekült Magyar
ország maradék területére, főként Budapestre és kör
nyékére. A szomszéd államok által elfoglalt területeken 
a korábban többnyire (nyelvében) elmagyarosodott iz
raelita vallásúakat és cigányokat az újonnan bevezetett 
nemzetiségi statisztikákban már önálló kategóriába so
rolták. Ezzel az 1910es magyar anyanyelvi statisztikai 
adatokhoz képest különösen Kárpátalja, Szlovákia és 
Erdély területén esett vissza a magyarok száma. A Kár
pátmedence területén ilyen okok miatt a magyarok 
aránya 1910 és 1930 között 48,1%ról 46,3%ra csök
kent VI. 3. 1. .

Az új államhatárokkal és hatalomváltással összefüg
gő vándorlások s az önkéntes magyarosodás, illetve 
erőltetett magyarosítás eredményeként Magyarország 
maradék területén a magukat magyar anyanyelvűek
nek vallók aránya 1910 és 1930 között 88,4%ról 92,1%
ra nőtt VI. 3. 2. . Ezzel párhuzamosan a nemzeti kisebb
ségek térvesztése minden tekintetben szembetűnő volt. 
A korszak nemzetiesítő politikája, valamint az új ha
tárokon túlról érkező magyarok tömeges betelepedése 
következtében a budapesti nemzetiségek a végső beol
vadás szélére kerültek az anyanyelvi statisztikák szerint. 
1880ban a 201 ezernyi helybeli magyarra még 156 ezer 
nem magyar jutott, 1930ban viszont a fővárosban szét
szórtan élő, 57 ezer nem magyar anyanyelvű már kö

zel egymilliónyi magyar szomszédságában élt. A Kár
pátmedencei magyar kisebbség számának az 1920–
1930as évekbeli gyors statisztikai fogyását az 1938 és 
1941 közötti területi revíziók (elsősorban az 1. és 2. bécsi 
döntés) tartóztatták fel, amelyek révén az 1920ban el

csatolt magyarlakta területek többségét (mai DélSzlo
vákia, Kárpátalja, ÉszakErdély, Bácska, mai horvát 
Baranya, szlovéniai Muravidék) visszakerültek Magyar
országhoz. A visszacsatolt területeken a volt magyar
országi közalkalmazottak (hivatalnokok, rendőrök, ka

A NÉPESSÉG ANYANYELVI, NEMZETISÉGI ÖSSZETÉTELE MAGYARORSZÁG 
MAI TERÜLETÉN (1910–2016)

2

Év
Össz-

népesség Magyar Cigány Német Román Szlovák Horvát Szerb Ruszin, 
ukrán Szlovén Egyéb

Etnikumáról 
nem

nyilatkozó
népesség

száma

1910 7 612 114 6 730 299 9 799 553 179 28 491 165 317 62 018 26 248 6 915 29 848

1920 7 986 875 7 155 979 6 989 550 062 23 695 141 877 58 931 17 132 6 087 26 123

1930 8 685 109 8 000 335 7 841 477 153 16 221 104 786 47 332 7 031 996 5 464 17 950

1941 9 316 074 8 918 868 27 033 302 198 7 565 16 677 4 177 3 629 2 058 33 869

1949 9 204 799 9 104 640 37 598 2 617 8 500 7 808 4 106 4 190 666 34 674

1960 9 961 044 9 837 275 56 121 8 640 12 326 14 340 14 710 3 888 13 744

1980 10 709 463 10 638 974 6 404 11 310 8 874 9 101 13 895 2 805 1 731 16 369

1990 10 374 823 10 142 072 142 683 30 824 10 740 10 459 13 570 2 905 1 930 19 640

2001 10 198 315 9 416 045 189 984 62 105 7 995 17 693 15 597 3 816 6 168 3 025 12 187 570 537

2011 9 937 628 8 314 029 308 957 131 951 26 345 29 647 23 561 7 210 8 956 2 385 64 086 1 455 883

2016 9 803 837 9 445 436 299 342 101 662 24 178 22 510 18 483 8 239 9 947 2 311 93 426 158 161

megoszlása (%)

1910 100,0 88,4 0,1 7,3 0,4 2,2 0,8 0,3 0,0 0,1 0,4 0,0

1920 100,0 89,6 0,1 6,9 0,3 1,8 0,7 0,2 0,0 0,1 0,3 0,0

1930 100,0 92,1 0,1 5,5 0,2 1,2 0,5 0,1 0,0 0,1 0,2 0,0

1941 100,0 95,7 0,3 3,2 0,1 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0

1949 100,0 98,9 0,4 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0

1960 100,0 98,8 0,6 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0

1980 100,0 99,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0

1990 100,0 97,8 1,4 0,3 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0

2001 100,0 92,3 1,9 0,6 0,1 0,2 0,2 0,0 0,1 0,0 0,1 5,6

2011 100,0 83,7 3,1 1,3 0,3 0,3 0,2 0,1 0,1 0,0 0,6 14,7

2016 100,0 96,3 3,1 1,0 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,0 1,0 1,6

Megjegyzés: 1910–1930-ban anyanyelvi adatok, 1941–2016-ban nemzetiségi adatok, 2001–2016-ban többes identitás megadása miatt a részek összege meghaladja a 100%-ot.

A KÁRPÁT-MEDENCE NÉPESSÉGÉNEK NYELVI-ETNIKAI ÖSSZETÉTELE 
(1495–2011)

1

Év
Össz-

népesség Magyar Román Szlovák Horvát Szerb Ruszin, 
ukrán Cigány Német Szlovén Egyéb

Etnikumáról 
nem

nyilatkozó
népesség

száma (ezer fő)

1495 3 100 2 050 180 170 340 100 30 200 10 20

1787 9 362 3 250 1581 1432 1003 620 278 928 37 233

1840 12 877 4 822 2206 1687 1313 828 443 1270 41 267

1880 15 642 6 445 2404 1865 1460 892 356 1954 62 204

1910 20 886 10 051 2949 1968 1928 1106 473 121 2037 93 160

1930 22 723 10 526 3283 2508 1932 1096 595 178 1855 120 630

1941 24 305 11 953 3434 2582 2043 1071 641 172 1854 103 452

1960 26 335 12 508 4133 3709 2488 1487 784 107 682 115 322

1990 30 200 12 843 5764 4624 2686 1560 1084 465 393 95 613 73

2001 29 456 11 822 5464 4717 2833 1497 1119 576 367 82 257 722

2011 28 540 10 402 4874 4456 2738 1446 1131 762 422 67 300 2368

megoszlása (%)

1495 100,0 66,1 5,8 5,5 11,0 3,2 1,0 0,0 6,5 0,3 0,6 0,0

1787 100,0 34,7 16,9 15,3 10,7 6,6 3,0 0,0 9,9 0,4 2,5 0,0

1840 100,0 37,4 17,1 13,1 10,2 6,4 3,4 0,0 9,9 0,3 2,1 0,0

1880 100,0 41,2 15,4 11,9 9,3 5,7 2,3 0,0 12,5 0,4 1,3 0,0

1910 100,0 48,1 14,1 9,4 9,2 5,3 2,3 0,6 9,8 0,4 0,8 0,0

1930 100,0 46,3 14,4 11,0 8,5 4,8 2,6 0,8 8,2 0,5 2,8 0,0

1941 100,0 49,2 14,1 10,6 8,4 4,4 2,6 0,7 7,6 0,4 1,9 0,0

1960 100,0 47,5 15,7 14,1 9,4 5,6 3,0 0,4 2,6 0,4 1,2 0,0

1990 100,0 42,5 19,1 15,3 8,9 5,2 3,6 1,5 1,3 0,3 2,0 0,2

2001 100,0 40,1 18,5 16,0 9,6 5,1 3,8 2,0 1,2 0,3 0,9 2,5

2011 100,0 36,4 17,1 15,6 9,6 5,1 4,0 2,7 1,5 0,2 1,1 8,3
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immár egyre inkább igazodnak az államhatárokhoz. 
A történelmileg kialakult nyelvterületek egyne mű sö
désével párhuzamosan azonban a cigány kisebbség szá
ma és aránya a 20. század második felében mindenhol 
dinamikusan nőtt. 

A jelenlegi etnikai–nyelvi térszerkezet

A Kárpátmedence legtöbb országában (Ausztriát le
szá mítva, ahol csak az ún. köznyelvet tudakolták) a leg
utóbbi népszámlálások (Magyarországon, Szlovákiá
ban, Romániában, Szerbiában és Horvátországban 
2011ben; Szlovéniában 2002ben, Ausztriában és Uk
rajnában 2001ben) rákérdeztek a népesség nemzeti
ségi és anyanyelvi hovatartozására is. A két kategória 
különbsége fontos információkkal szolgál a többes kö
tődésű népességről, valamint a nyelv és nemzetváltási 
folyamatokról. A következőkben elsősorban a nemze 
tiségi adatok alapján tekintjük át a jelenlegi etnikai 
térszerkezet jellemzőit, egyes esetekben azonban csak 
az anyanyelvi adatok állnak rendelkezésre megfelelő 
bontásban.

A 2011. évi népszámlálások időpontjában a Kárpát-
medence 28,5 milliós lakosságából 10,4 millió fő val
lott magyar, 4,9 millió román, 4,5 millió szlovák, 2,7 
millió horvát, 1,4 millió szerb és 1,1 millió ukrán nem
 ze tiségi hovatartozást VI. 3. 1. . Feltűnően nagy (2,4 mil
 lió) volt azok száma (különösen Magyarországon), akik 
semmiféle nemzetiségi kötődést nem nyilvánítottak ki. 

A Kárpátmedence népességének relatív többsége 
továbbra is magyar, akiknek nagyobbik része Magyar
ország mai területén él (2016: 9,4 millió magyar nem ze
tiségű [m. n.], 9,5 millió magyar anyanyelvű [m. a.]) 1 . 
A többiek lakóhelye Erdély, Partium és a Bánság romá

niai része (1,2 millió) 2 , Szlovákia (458 ezer m. n., 
509 ezer m. a.), a szerbiai Vajdaság (251 ezer m. n., 241 
ezer m. a.), Kárpátalja (152 ezer m. n., 159 ezer m. a.), 
PannonHorvátország (13 ezer m. n., 9 ezer m. a.), a 
szlovéniai Muravidék (5 ezer m. n., 7 ezer m. a.) és az 
ausztriai Őrvidék (7 ezer magyar köznyelvű). A ma
gyar anyanyelvűek 2011ben 4509 településen alkot
ták a népesség abszolút többségét a Kárpátmedencé
ben, melyek közül 3146 magyarországi, 771 romániai, 
408 szlovákiai, 81 ukrajnai (kárpátaljai), 72 szerbiai 
(vajdasági), 19 szlovéniai (muravidéki), 10 horvátor
szági és 2 ausztriai (őrvidéki) volt VI. 3. 7. . Ezen tele
pülések a szomszédos országokban jobbára Magyar
ország határának közelében, valamint a belsőerdélyi 
tájakon és a Székelyföldön találhatók. Magyarország 
határain túl, a Kárpátmedencében 23 olyan város lel
hető fel, ahol a magyar anyanyelvűek száma megha
ladja a 10 ezer főt. Közülük 15 Romániában (Marosvá
sárhely, Kolozsvár, Nagyvárad, Sepsiszentgyörgy, Szat
márnémeti, Székelyudvarhely, Brassó, Gyergyószent-
miklós, Arad, Kézdivásárhely, Temesvár, Nagybánya, 

Nagykároly, Nagyszalonta), 4 Szlovákiában (Komárom, 
Dunaszerdahely, Pozsony, Érsekújvár), 3 Szerbiában 
(Szabadka, Zenta, Óbecse) és egy Ukrajnában (Bereg-
szász) található, amelyek közül már csak a dőlt betűvel 
jelzett 10 város magyar többségű.

A Kárpátmedence második legnépesebb etnikuma 
a románoké, akiknek a létszáma 70%kal gyarapodott 
a 20. század szocialista évtizedei alatt – a természetes 
szaporodás mellett a Kárpátokon túlról történt bete
lepítések miatt. Az 1989 utáni rendszerváltozást, ha
tárnyitást követően az erdélyi románok száma – alap
vetően a „nyugatra” történő tömeges kivándorlás miatt 

– közel 900 ezer fővel, 4,8 millióra csökkent. Jelenleg 
Erdély minden megyéjében (a magyar többségű Har
gi tát és Kovásznát leszámítva) túlsúlyban vannak, 
ará nyuk a 90%ot is meghaladja a DéliKárpátokban, 
a Krassó–Szörényiérchegységben, az Erdélyiszi get 
hegységben, illetve Máramaros, BeszterceNaszód és 
Szilágy megyék közös határvidékén. A román nem
zet politikai szempontoktól vezérelt erőltetett vá ros
növe kedés eredményeként az erdélyi városi népesség 
több mint ¾e ma már (1941ben 34%a) román nem
zetiségű.

1  A magyarországi magyarok egyik legjelentősebb néprajzi 
csoportja, a palócok

2  Az erdélyi magyarok legegységesebb közössége, a székelyek
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böző felmérések alapján a cigánynak tekintett szemé
lyek száma 1978ban 325 ezerre, 1993ban 468 ezerre, 
2003ban 570 ezerre, míg 2010−13ban 877 ezerre 
volt becsülhető, ami átlagosan 2,53szorosa a cigá
nyok népszámlálási létszámának. A romák általában 
a kevésbé urbanizált, periférikus területeken élnek ma
gas arányban. A népszámlálási adatok szerint csupán 
37 falu lakossága volt abszolút cigány többségű, ame
lyek túlnyomórészt BorsodAbaújZemplén és Bara
nya megyében voltak fellelhetők. A cigányok közel 
⅔a erősen szegregált körülmények között él, ahol szá
mos esetben etnikai gettók kialakulása figyelhető meg. 
Ez a folyamat nemcsak a városokban, hanem egész 
régiókban jelentkezik, térben a cigányság fokoza tos 
elkülönülését eredményezi a társadalom nagyobbik 
fe létől. A leginkább elcigányosodó járások (10−25%) 
ÉszakkeletMagyarországon (Nógrád, BorsodAbaúj
Zemplén, SzabolcsSzatmárBereg megyékben), a Kö 
zépTiszavidéken és a Dunántúl déli részén (Baranya, 
Somogy megyékben) találhatók VI. 3. 8. . A városok kö
 zül Budapest, Miskolc, Ózd és Pécs ad otthont a leg
több roma lakosnak. 

Bár a magukat német nemzetiségűnek valló lako
sok száma 1990 és 2016 között számottevően, 31ről 
102 ezerre emelkedett (elsősorban a kettős kötődések 
bevallási lehetősége miatt), lélekszámuk messze elma
rad az 1946–1948. évi kitelepítések előttitől (1941: 
302 ezer). A németek napjainkban három térségben 
élnek koncentráltabban (a Bakonyban főként Veszp
rém környékén, a Dunazughegység tágabb területén, 
illetve Baranya és Tolna megyék dombsági területén) 
és többfelé néhány településen (pl. nyugati határszél, 
Pest, Békés, BácsKiskun megyék, Szatmárisíkság, 
Zemp lén). Jelentős számuk ellenére mindössze 20 te
lepülésen képezik a lakosság többségét. A leg több né

met lakója Budapestnek, Pécsnek, Pilisvörösvárnak, 
Bonyhádnak és Mohácsnak van. 

A szlovákok 18. században létrejött településterülete, 
amely három nagyobb (Békés, Dunazug, Pest−Nóg
rád) és négy kisebb hegyvidéki (Zemplén, Bükk, Mát
ra, Bakony) területre terjedt ki az asszimiláció és az 
1946−1948 közötti csehszlovák−magyar lakosságcsere 
következményeként napjainkra nyelvszigetekre, szór
vány körzetekre zsugorodott, ahol csupán egy falu (Cső
vár) szlovák többségű. Ennek ellenére – a németeknél 
már ismertetett okok, illetve a Pozsony és Kassa váro
sokból történő beköltözések (a határon átnyúló szu
burbanizáció) révén (pl. Rajka, Hollóháza) – a szlovák 
nemzetiségűek létszáma jelentősen nőtt 2001hez 
képest. A folyamat kétarcúságát azonban jól mutatja, 
hogy a hagyományos településterületükön nem volt 
tapasztalható érdemi gyarapodás, sőt – a még mindig 
jelentős beolvadási folyamat miatt – a szlovák anya
nyelvűek száma 1990hez képest stagnál. 

A horvátok csoportja néprajzi és regionális szem
pontból sokácokra (DélkeletBaranya), bosnyákokra 
(DélBaranya), bunyevácokra (Bácska), Dráva−Mura
melléki horvátokra és az osztrák határ közelében élő 
(gradistyei) horvátokra bontható. Az ország 15, határ 
menti falujában alkotnak etnikai többséget. A legna
gyobb horvát közösségnek immár nem a hagyomá
nyos településterületük, hanem Budapest ad otthont; 
ezen kívül a legtöbb horvát lakója Pécsnek, Kópházá
nak, Szentpéterfának és Tótszerdahelynek van.

A román nemzetiségűek száma az elmúlt évtized
ben 2,5szeresére, 24 ezer főre nőtt, elsősorban a nagy
arányú bevándorlásuknak köszönhetően. Ez a folya
mat jelentősen átformálta a román közösséget, amely
nek háromnegyede nem Magyarországon született, 
azaz nem számít őshonosnak. A külső, illetve a már 

az 1990es évektől kibontakozó belső, gazdasági jel
legű migráció alapjaiban változtatta meg a románság 
etnikai térszerkezetét, hiszen napjainkban már csak 
egyharmaduk él a mai magyar–román határ menti 
megyékben, míg felük a központi országrészben. Lét
számuk nagyarányú növekedése is az utóbbi térség
ben figyelhető meg, míg hagyományos településeiken 

– Nagyvárad és Arad határon átnyúló szuburbanizá
ciója ellenére – a románok száma csökken. Ennek meg
felelően immár messze a legnagyobb számban a fővá
rosban élnek, bár méhkeréki, kétegyházi és gyulai kö
zösségük is jelentős. Helyi többséget csupán Méhke
réken alkotnak. 

A szerbek létszáma, hasonlóan a románokéhoz – 
elsősorban bevándorlásuk miatt –, 2001 és 2016 kö
zött közel megduplázódott. Túlnyomó részük a Duna 
közelében és a délkeleti határvidéken él; mindössze 
egy faluban, Lóréven képezik a lakosság többségét. 
Az 1993as kisebbségi törvényben őshonosnak tekin
tett 13 hazai kisebbség közül egyedül a szlovén kisebb
ség létszáma csökkent jelentős mértékben az elmúlt 
három évtizedben, elsősorban töretlen asszimilációjuk 
miatt. Döntő többségük szűkebb hazája továbbra is 
az osztrák és szlovén államhatár közötti terület (Vend
vidék), ahol legnagyobb közösségeik a vidék központ
jában, Szentgotthárdon és Felsőszölnökön élnek. Ked
vezőtlen demográfiai folyamataik következtében már 
csak 4 faluban, Felsőszölnökön, Kétvölgyön, Apátist
vánfalván és Orfalun képeznek helyi többséget. Etnikai 
öntudatuk erősödése és a kettős identitás megadásá
nak lehetősége miatt – a 19. század óta először – ismét 
vannak ruszin többségű települések Magyarország mai 
területén (Komlóska, Irota). A ruszinok elterjedése 
jórészt az abaúji és zempléni régióra korlátozódik, bár 
legnagyobb közösségük Budapesten él. 

2011ben a Kárpátmedencében 4,4 millió (1940
ben 2,6 millió) lakos vallotta magát szlovák nemzeti
ségűnek, akiknek közel 98%a Szlovákiában élt, ahol 
arányuk 80,6% volt (1940: 65%). A szlovákok – a köz
igazgatási határok nemzeti szempontokat is figyelem
be vevő meghúzása következtében – az ország minden 
kerületében és (a Dunaszerdahelyit és Komáromit 
kivéve) minden járásában abszolút többséget képvi
selnek. A csaknem színszlovák nemzetiségű terüle
tek Szlovákia északnyugati, hegyvidéki részén, a Vág, 
Nyitra, Garam folyók felső és középső szakaszának me
dencéiben találhatók. A török hódoltságot követően, 
főként a 18. század során szlovákok tízezrei hagyták el 
felvidéki szülőföldjüket és költöztek a Kárpátmedence 
különböző területeire. Ezen telepesek utódai közül je
lenleg legtöbben a Vajdaságban (50 ezer), Magyaror
szág mai területén (30 ezer) és Erdélyben (14 ezer) vall
ják magukat szlovák nemzetiségűnek.

A vizsgált terület 2,7 milliós, a bunyevác, sokác és 
krassován néprajzi csoportokat is magában foglaló hor-
vátságának 96%a ma már anyaországuknak a Kárpát
medencéhez tartozó, pannon területein él, ahol a szer
bek többségének elűzése, elmenekülése és a szer biai, 
boszniahercegovinai horvát menekültek beköl tö zése 
miatt arányuk 2011ben elérte a 91,3%ot (1991ben 
79%). A közelmúlt háborús évei alatt a szerbiai Vajda
ságban élő horvátok, bunyevácok, sokácok lélek száma 
közel 100 ezerről 64 ezerre csökkent, főként a szerém
ségi horvátok túlnyomó többségének elűzése miatt. 

A Kárpátmedencei szerbek (1,4 millió fő) 89%a 
Szerbia (a Vajdaság) lakója, ahol az 1991–1996 között 
érkezett több mint negyedmilliónyi, főként balkáni 
szerb menekültnek köszönhetően a szerbek lélekszáma 
1991–2002 között 15%kal nőtt. Ugyanakkor a háború 
sújtotta horvát területek szerb lakosaik közel ⅔át el
veszítették. Ennek következtében a szerbek aránya (és 
száma) a Vajdaságban 66,8%ra (1,3 millióra) nőtt, 
Hor vátország pannon területein viszont 4,5%ra (131 
ezerre) csökkent. Az utóbbi területeken az elmúlt évti
zed háborús eseményeit legnagyobb számban a Szer
biával (Dunával) határos területeken tudták átvészelni 
(ValkóvárSzerém és EszékBaranya megyékben). 

 Az ukrán népesség létszáma (beleértve az Ukrajná
ban hivatalosan néprajzi csoportnak tekintett ruszi
nokat) Kárpátaljának a szovjet Ukrajnához való 1945. 
évi csatolása óta megduplázódott, és meghaladta az 
1,1 millió főt. A Kárpátmedencei ukránok és ruszinok 
90%ának Kárpátalja ad otthont. A legutóbbi népszám
lálás idején Erdélyben (főként Máramarosban és a Bán
ságban) 42 ezren, Szlovákiában (többnyire Zemplén
ben és Sárosban) 41 ezren, a szerbiai Vajdaságban (el
sősorban a Bácskában) Magyarországon pedig 9 ezren 
vallották magukat ru szinnak vagy ukránnak.

Az 1941ben még 1,6 milliónyi, Kárpátmedencei né-
met ajkúak száma mára 422 ezerre apadt az 1944–48 
kö zötti kényszer, majd az 1990es évek derekáig tartó 
ön kéntes kivándorlás miatt. Napjainkban a német anya
 nyelvűek 58%át az ausztriai Őrvidéken (Burgenland 
tartományban) találjuk, egyharmaduk (132 ezer) Ma 
gyarországon, 8%uk (33 ezer) Erdélyben lakik.

A Kárpátmedence 67 ezer szlovén lakosának 86%a 
(58 ezer fő) a szlovéniai Muravidéken honos, míg 5 ez
ren horvát, 2 ezren szerb (vajdasági) területeken, 2 ez
ren pedig Magyarországon élnek.

Földünk cigány (roma) népességének harmada a Kár
pátmedence lakója, ahol a legutóbbi népszámlálások 
adatai szerint 762 ezren (2,7%) vallották magukat ci
gány nemzetiségűnek, 318 ezren (1,1%) cigány anya
nyelvűnek 3 . Roma nemzetiségűnek legtöbben Ma
gyarország (309 ezer), Erdély (271 ezer) és Szlovákia 
területén (106 ezer) deklarálták magukat. Valamelyik 
cigány nyelvet anyanyelvként adták meg 122 ezren 

Szlo vákiában, 102 ezren Erdélyben, 54 ezren Magyar
országon, 27 ezren a Vajdaságban és 13 ezren Horvát
ország pannon területein. Különböző becslésekre ala
pozva feltételezhetjük, hogy a 2010es évek derekán 
a mások által cigánynak tartott népesség száma a Kár
pátmedencében 1,9 millió fő volt, akik a régió népes
ségének 6,7%át, ötödik legnépesebb etnikai csoport
ját képezték. 

A cigányok térbeli koncentrációja leginkább a Kár
pátmedence északkeleti, keleti, Alföldperemi, domb
vidéki vagy alacsony hegyvidéki területein figyelhető 
meg. KeletSzlovákiában: Gömör, Szepes, Sáros, Dél
Zemplén, Kassa vidéke; ÉszakkeletMagyarországon: 
Nógrád, BorsodAbaújZemplén, SzabolcsSzatmár
Bereg megye, KözépTiszavidék; Erdélyben: Szatmár, 
Bihar, Arad, Temes megyék többnyire alföldi határvi
déke és az Erdélyimedence VI. 3. 8. . A régió egyéb 
területei közül DélDunántúlon (Baranya, Somogy 
megyékben), a Bánság szerbiai részén, Belgrádban, Bu
dapesten és Pozsonyban számottevő a cigányok lélek
száma. A 2013–2016 közötti becslések alapján felté
telezhető, hogy a cigánynak (romának) vélt lakosok 
a Kárpátmedence területén 417 település népességé
nek az abszolút többségét képezik VI. 3. 9. . Közülük 
138 Románia, 134134 Magyarország és Szlovákia, 44 
Kárpátalja és Horvátország, 3 Szlovénia (Muravidék) 
területén található. Azon települések száma is jelentős 
(1552), ahol a cigányok becsült aránya 2050% közötti 
(627 Magyarországon, 544 Erdélyben, 336 Szlovákiá
ban, 25 Kárpátalján, 12 a Muravidéken, 4 Horvátor
szágban és 4 a Vajdaságban). 

Magyarország mai területén a népesség anyanyelvi, 
nemzetiségi megoszlásáról a legújabb adatokkal a 2016. 
évi, 10%os mintavételen alapuló ún. mikrocenzus („kis 
népszámlálás”) szolgál. Az ekkor becsült 9,8 millió la
kosból csak 1,6% (158 ezer fő) nem nyilatkozott nem
zetiségi hovatartozásáról, ami feltűnő változás volt 
2011hez képest, mikor a népesség 14,7%ának (1,5 
millió lakosnak) ismeretlen maradt az etnikai kötő
dése. Az ismeretlen kötődésűek, valamint az 1981 óta 
megfigyelhető természetes fogyás miatt a magukat ma
gyarnak vallók száma 1980 és 2016 között – a szom
széd országok magyar kisebbségeinek fokozódó bete
lepülése ellenére – 1,2 millióval csökkent. A 2001es 
népszámlálás óta Magyarországon már lehetővé vált 
a többes etnikainyelvi kötődés bevallása is, amelynek 
eredményeként mintegy félmillió főre tehető a többes 
etnikai kötődésű népesség száma. A kisebbségi kötő
désű népesség számának és arányának rendszerváltás 
utáni növekedése (1990: 2,6%; 2001: 5,2%; 2011: 7,7%) 
lényegében az összes magyarországi nemzetiséget érin
tette. A növekedés hátterében azon ban rendkívül ösz 
sze tett, sokszor etnikai csoportonként eltérő folyama
tok húzódnak meg. Közülük a legfonto sabbak a fent 
említett módszertani változások, amelyek eredménye
ként a kettős kötődések és hibrid identitások kifejező
désre juthattak, a bevándorlás (pl. románok, szerbek, 
ukránok esetében), a szimbolikus etnikai kötődések 

léte, illetve a természetes szaporodás (a ci gányok ese
tében), valamint néhány esetben a nem zeti ségi önkor
mányzatok létrehozásának lehetősége. Mind ezen té
nye  zők ellensúlyozták a legtöbb kisebbség körében 
megfigyelhető természetes fogyást és a továbbra is vég
bemenő asszimiláció hatásait.

2016ban Magyarország népességének 96,3%a (9,4 
millió) vallotta magát magyar, 3,1%a (299 ezer) roma, 
cigány, 1%a (102 ezer) német, 0,20,2%a román (24 
ezer), szlovák (22 ezer) és horvát (18 ezer) nemzetisé-
gűnek (is). Anyanyelv szerint az ország népessége már 
jóval homogénebbnek tűnt: 97,5% (9,6 millió) magyar, 
0,6% (55 ezer) német, 0,4% (40 ezer) cigány (romani, 
beás), 0,2% (18 ezer) román. Az ország jelentősebb lé
lekszámú etnikumai között számottevő társadalomszer-
kezeti különbségek figyelhetők meg. A 14 év alattiak 
arányát tekintve legfiatalabb korösszetételűnek a cigá
nyok (romák) számítanak, akiknek ezen mutatója 
(31,3%) messze meghaladja a magyarokét (14,5%) és 
különösen a román, horvát, szlovák, német kisebbsé
gét (7,18,1%). Hasonló különbségek figyelhetők meg 
a nők termékenységét (a száz nőre jutó élveszületett 
gyermekek számát) illetően is: cigányok 210, magya
rok 144, román, német, szlovák, horvát kisebbség 129
153. Az iskolázottságot tekintve különösen kedvezőtlen 
helyzetben van a roma lakosság: körükben a 15 évesnél 
idősebbek közül az általános iskola 8 osz tályánál keve
sebbet végzettek aránya igen magas (17,3%). Ugyan ez 
a mutató a magyaroknál, szlovákok nál, horvátoknál 
3,13,3%, a németeknél 1,7%. A 15–64 éves korú aktív 
keresők körében a munkanélküliek aránya is a cigányok 
körében a legmagasabb (18,2%), jelentősen megha
ladva a magyaroknál (5,3%) és a hor vát, német, szlo
vák, román kisebbségnél megfigyelt értéket (47,8%). 

A népesség települési szintű nemzetiségi megosz
lását a 2011. évi népszámlálás alapján vázolhatjuk föl 
VI. 3. 10. . A kisebbségi kötődésűek egyre gyarapodó 
száma ellenére az ország etnikai térszerkezetét a ma
gyarok uralják; kisebbségi koncentrációk elsősorban 
a határ menti, periférikus térségekben figyelhetők meg. 
A cigányság számának növekedése miatt az északke
leti és délnyugati területek népessége egyre inkább ve
gyesnek számít. A magát magyar nemzetiségűnek (is) 
vallók száma mindössze 12 településen nem érte el 
az etnikai hovatartozásra válaszoló népesség 50%át. 
Ugyanakkor a többes etnikai, nyelvi kötődés bevallásá
nak lehetősége miatt fordulhatott az elő, hogy 98 (és 
nem csak 12) faluban a nem magyar nemzetiségűek 
együttes aránya abszolút többséget képezett. Közülük 
37ben a cigányok, 20ban a németek, 15ben a horvá
tok, 4ben a szlovének, kettőben a ruszinok, egyegy
ben a szlovákok, románok és szerbek aránya haladta 
meg az 50%ot. A kettős identitás a magyarországi 
kisebbségek szinte teljes egészére jellemző. 2011ben 
436 ezer fő, a kisebbségi kötődésűek közel ¾e egy
szerre két nemzetiséghez tartozónak vallotta magát. 
Fontos azonban megjegyezni, hogy a két nemzetiséget 
deklarálók túlnyomó többsége (mintegy 80%a) a ma
gyart jelölte első nemzetiségnek. 

A legnagyobb etnikai kisebbség, a cigány nemzeti
ségűek létszáma 2001 és 2016 között közel 60%kal 
növekedett, így elérte a 300 ezer főt. A magyarországi 
romáknak három nagyobb csoportja különböztethető 
meg: a magyarcigányok (romungrók), az oláhcigányok 
és a beások. Ahogy a térség összes országában, Ma gyar
országon is jelentősen eltér a magukat cigány nemzeti
ségűnek vallók és a környezetük által (főként bizonyos 
antropológiai jegyek, bőrszín, életforma, tár sadalmi 
magatartás alapján) cigánynak tartott népesség száma 

– elsősorban az adott időszak társadalmi viszonyainak, 
valamint a diszkrimináció, a stig mati záltság és a rasz
szista közbeszéd mértékének függvényében. A külön

3  A Kárpát-medence legnagyobb etnikai kisebbsége, a cigányság
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VALLÁS
Kocsis Károly, Tátrai Patrik

A vallásos tudat és viselkedés szorosan összefüggő rend
szereként értelmezhető vallás a népesség összetételé
nek kiemelkedő fontosságú kulturális eleme. Földünk 
8 milliárdnyi lakosának csupán 13,9%a nem vallásos, 
a többiek főként keresztények (29,8%), muzulmánok 
(24,6%), hinduk (14,3%), buddhisták (6,5%) és kínai 
népi vallásúak (4,9%). A nem vallásosak aránya a kü
lönböző okok miatt lezajló elvilágiasodás, sze ku la ri zá
ció következtében világszerte jelentős térbeli eltéré
seket mutat. A vallástól elfordultak aránya kü lö nösen 
Európában és KeletÁzsiában (pl. Japán, Viet nam, Ko
rea, Kína) magas. Az Eurobarométer 2019. évi felmé
rése szerint a nem vallásosak és ateisták együttes ará
nya az EU területén 27%ot ért el, az átlagot konti
nensünk központi, északnyugati (pl. cseh, holland, 
svéd, francia, brit, belga, német) részein haladják meg. 
Velük szemben Európa leginkább vallásos, többnyire 
katolikus és ortodox népessége inkább délnyugati és 
délkeleti országokban él. A Kárpátmedence országai
ban a fenti 2019. évi felmérés szerint a magát egyértel
műen nem vallásosnak, ateistának tartó népesség ará
nya mindenhol az európai átlag alatti (pl. Románi á
ban 1%, Szlovákiában, Horvátországban 11%, Auszt riá
 ban, Szlovéniában és Magyarországon 1620% közötti).

A vallás és az egyház egészen a 20. század derekáig 
a magyar államiság és társadalom szerves részét ké
pezte. Hazánk, a Kárpátmedence a 9. század óta Róma 
és Bizánc, a nyugati és keleti kereszténység vetélkedé
sének, az elmúlt fél évezredben pedig a katolicizmus, 
protestantizmus, ortodoxia és judaizmus találkozásá
nak, keveredésének színtere. A magyarok 10–11. szá
zadi megkeresztelkedése és a római latin egyházhoz, 
a nyugati kereszténységhez való csatlakozása (1000) 
ellenére, a katolikus egyház – a reformáció rendkívüli, 
16. századi magyarországi sikerei miatt – nem jutha

tott olyan szerephez a magyar nemzetté válás folyama
tában, s nem lehetett a modern magyar nemzeti iden
titás egyetlen, rendíthetetlen oszlopa, mint a „katoli
kus–ortodox frontvonal” másik két nemzete, a horvá
tok és lengyelek esetében. Ennek ellenére a Habsburg 
Birodalom részévé vált országban, a 17–18. századi el
lenreformáció eredményeként, a római katolikus egy
ház a Magyar Királyság fennállásának végéig (1946) 
kiváltságos helyzetbe kerülve, szorosan összefonódott 
az állami intézményekkel. 1949ben megtörtént a ma
gyar állam és egyházak hivatalos szétválasztása, melyet 
1989ig a kommunista diktatúra ateista, antiklerikális 
politikája követett. A szekularizáció a rendszerváltás 
után, főleg az egyes vidéki térségekben megfigyelhető 
vallási újjászületés miatt fékeződött le.

Az elmúlt évszázad vallási folyamatai

Magyarország az I. világháború után, az 1920as tria
noni békediktátum értelmében, ortodox vallású népes
ségének 98%át, görögkatolikusainak 91,9%át, evan
gélikusainak 63,9%át, római katolikusainak 56,2%át, 
izraelita népességének felét veszítette el. Az 1918–1924 
közötti időszakban, az új államhatárokkal összefüggés
ben, nagyarányú migrációk zajlottak le ugyan, de ezek 
nem módosították számottevően a felekezeti struk
túrát VI. 4. 1.  VI. 4. 2. . 

Európa más országaihoz hasonlóan már a két vi
lágháború között is többször csorbították a vallássza
badságot az izraelita felekezetű állampolgárok emberi 
és polgári jogainak korlátozásával. A „második zsidó
törvény” (1939) értelmében azonban zsidónak minő
sült – val lásától függetlenül – az, akinek legalább egyik 
szülője vagy két nagyszülője születésekor zsidó vallású 
volt. A zsidóként kezelt, magát több mint 80%ban ma
gyar anyanyelvűnek valló kb. 800 ezer (a mai állam
területen 480 ezer) lakosból 435 ezret (a jelenlegi te
rületről 180 ezret) az 1944. március 19ei német meg
szállás után haláltáborokba deportáltak. A deportá
lást és a vészkorszak egyéb szörnyűségeit túlélő zsidók 
száma az 1941–44es határok között legföljebb 365 
ezerre, az állam mai területén legföljebb 275 ezerre 
becsülhető. 1938 után a Kárpátmedence egyéb, nem 
magyar fenn hatóságú területein is sor került az izra
elita felekezetű vagy zsidónak számító lakosság jog
fosztására, illetőleg – DélErdély kivételével – több
ségük elhurcolására és elpusztítására (Ausztria 1938, 
Szlovákia 1940–1942, Horvátország 1941).

A II. világháború után, az 1945 és 1948 közötti ismé
telt államhatalmiterületi változásokat követő, több 
százezer lakost érintő népmozgások következtében 
jelentős átalakulások zajlottak le a térség val lási struk
túrájában. Összességében Magyarország mai határain 
túl, elsősorban a római katolikus németek és magya
rok elmenekülése, kitelepítése és háborús vesz tesége 
miatt a római katolikusok száma 1930–1948 között 
Erdélyben közel 100 ezerrel, 1931–1953 között a Vaj
daságban 180 ezerrel fogyott. 1944–48 között ugyan
akkor az elcsatolt (mai romániai, szlovákiai, szer biai, 
ukrajnai) területekről 230 ezer református és katolikus 
magyar menekült át a jelenlegi magyar államterületre, 
mert kitelepítették vagy kiutasították őket. A jelentős 
részben református magyar menekültek és alföldi 
magyar agrártelepesek túlnyomó részét az eltávozott, 

A KÁRPÁT-MEDENCE NÉPESSÉGÉNEK VALLÁSI ÖSSZETÉTELE (1910–2011)1

Év

száma (ezer fő)

1910 20 449 20 449 20 447 10 595 2017 1335 2628 74 2843 929 26 2

1930 22 782 22 778 22 753 12 034 2190 1407 2782 68 3236 919 5 112 25 4

2001 29 487 27 962 25 203 13 120 902 836 2542 79 7054 18 47 605 2756 4 1525

2011 28 553 24 675 21 970 10 818 774 662 1972 64 6829 15 64 772 2550 155 3878

megoszlása (%)

1910 100,0 100,0 100,0 51,8 9,9 6,5 12,8 0,4 13,9 4,5 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0

1930 100,0 100,0 99,9 52,8 9,6 6,2 12,2 0,3 14,2 4,0 0,0 0,5 0,1 0,0 0,0

2001 100,0 94,8 85,5 44,5 3,1 2,8 8,6 0,3 23,9 0,1 0,2 2,1 9,3 0,0 5,2

2011 100,0 86,4 76,9 37,9 2,7 2,3 6,9 0,2 23,9 0,1 0,2 2,7 8,9 0,5 13,6
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A NÉPESSÉG VALLÁSI ÖSSZETÉTELE MAGYARORSZÁG MAI TERÜLETÉN 
(1910–2011)

2

Év

száma

1910 7 612 114 7 612 114 4 774 485 165 389 484 221 1 632 588 5 101 61 012 471 370 17 948

1920 7 986 875 7 986 875 5 102 466 175 653 496 799 1 670 990 6 225 50 917 473 329 10 496

1930 8 685 109 8 685 109 5 631 246 201 092 533 746 1 813 144 7 300 39 839 444 552 14 190 1 959 303

1941 9 316 074 9 316 074 6 119 600 233 659 557 310 1 934 851 8 465 38 318 400 978 22 893 3 841 1 674

1949 9 204 799 9 190 990 6 240 399 248 356 482 157 2 014 718 9 449 36 015 133 861 26 035 12 287 1 522

2001 10 198 315 7 610 613 5 289 521 268 935 304 705 1 622 796 12 000 15 298 12 871 84 487 1 483 369 1 104 333

2011 9 937 628 5 432 375 3 691 389 179 176 215 093 1 153 454 6 820 13 710 10 965 161 768 1 659 023 147 386 2 698 844

megoszlása (%)

1910 100,0 100,0 62,7 2,2 6,4 21,4 0,1 0,8 6,2 0,2 0,0 0,0 0,0

1920 100,0 100,0 63,9 2,2 6,2 20,9 0,1 0,6 5,9 0,1 0,0 0,0 0,0

1930 100,0 100,0 64,8 2,3 6,1 20,9 0,1 0,5 5,1 0,2 0,0 0,0 0,0

1941 100,0 100,0 65,7 2,5 6,0 20,8 0,1 0,4 4,3 0,2 0,0 0,0 0,0

1949 100,0 99,8 67,8 2,7 5,2 21,9 0,1 0,4 1,5 0,3 0,1 0,0 0,0

2001 100,0 74,6 51,9 2,6 3,0 15,9 0,1 0,2 0,1 0,8 14,5 0,0 10,8

2011 100,0 54,7 37,1 1,8 2,2 11,6 0,1 0,1 0,1 1,7 16,7 1,5 27,2
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Szekularizáció: „elvilágiasodás”, a vallás és az egy
házak társadalmi szerepének csökkenése. Megnyilvá
nulhat a lakosság vallásos hitének gyengülésében, 
az egyháztól való tömeges elfordulásban, a vallási 
tevékenységekben való részvétel, illetve a vallási hit
tételek elfogadásának csökkenésében, korábbi egyházi 
feladatok átkerülésében más társadalmi szervezetek
hez (laicizálódásban), az egyház szervezetének gyen
gülésében, de az egyház és az állam szerepének teljes 
különválasztásában is. 
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VI
. 4

.

Társadalom – A népesség összetétele – Vallás Társadalom – A népesség összetétele – Vallás

illetőleg kitelepített katolikus, evangélikus németek és 
szlovákok helyére költöztették. A háborút túlélt zsidó
ság exodusa a jórészt Palesztinába, Izraelbe irányuló 
kivándorlással folytatódott, aminek következ tében 
1945 vége és 1949 között az izraeliták száma Ma gyar
országon 195 ezerről 134 ezerre csökkent. A holokauszt 
mellett ennek a kivándorlásnak tulajdonítható, hogy 
az izraeliták aránya 1930–1948/51 között a mai Er
délyben 3,5%ról 1,7%ra, Magyarországon 5,1%ról 
1,5%ra, Kárpátalján 14,1%ról 3,1%ra, Szlo vákiá ban 
4,1%ról 0,2%ra zuhant. 

Az imént vázolt migrációk jelentőségével vetekedett 
az 1946–1950 között a ruszin és román görögkatolikus 
egyház ellen intézett, a nemzeti (ukrán, román) és val
lási (ortodox) egység megvalósítását célzó offenzíva 
hatása, melynek következményeként – az 1950 táján 
1,2 millió erdélyi, 450 ezer kárpátaljai és 225 ezer 
szlovákiai hívet tömörítő – görögkatolikus egyházakat 
felszámolták, híveiket ortodoxszá nyilvánították, át
térni nem hajlandó papjaikat pedig deportálták vagy 
bebörtönözték. Az erőszakos áttérítések és az ortodox 
oroszok, ukránok, szerbek tömeges betelepülése Kár
pátalját és a Vajdaságot 1950ig ortodox többségűvé 
változtatták VI. 4. 3.  VI. 4. 4. .

A telepítések lecsillapodása után, a kommunista re
zsimek hatalomra kerülésével, ateista politikájukkal 
összefüggésben egyre nagyobb lett azok aránya, akik 
magukat nem vallásosnak, illetve ateistának tekintet
ték. A hívők felekezeti térszerkezete a szocialista évti
zedekben nem módosult lényegesen, csupán a szoci
alista urbanizáció, a belső vándorlások által leginkább 
érintett, korábban protestáns jellegű vonzásközpon
tok veszítették el református vagy evangélikus több
ségüket. 

1989–91ben Európa volt szocialista országaiban 
a kommunista rezsimek, a szovjet gazdasági, katonai 
szövetségi rendszerek összeomlásával párhuzamosan 
politikai, gazdasági, társadalmi rendszerváltozások zaj
lottak le, melyek alapvetően átformálták az egyház–
állam kapcsolatot is. Az utóbbi évtizedekben a korábbi 
szocialista országok többségében végbement vallási 
újjáéledés mellett megerősödtek a kis szabadegyhá
zak és kisebb vallási közösségek, ami fokozódó vallási 
pluralizálódást eredményezett. Ehhez hozzájárult – 

a fő ként Budapestre irányuló legális bevándorlással – 
a buddhizmus és az iszlám mint apró színfolt megje
lenése.

A jelenlegi vallási térszerkezet

Magyarország mai területén a népesség vallási sokszí
nűségének (diverzitásának) a 16–17. századig vis sza
nyúló történelmi (pl. reformáció, ellenreformáció), 
migrációs és részben etnikai okai vannak. A vallási 
diverzitás (a római és görögkatolikus mellett reformá
tus és evangélikus jelenlét) az ország északkeleti, köz
ponti és déltiszántúli részein a legnagyobb. A legin
kább katolikus jellegű tájakon (pl. NyugatDunántúl, 
Palócföld, Jászság, Kiskunság) pedig jóval szerényebb 
VI. 4. 5. .

A 2011. évi népszámlálások szerint a Kárpátme
dence 28,5 milliós népességének 40,6%a vallotta ma
gát katolikusnak (37,9% római, 2,7% görög katoli kus
nak), 9,4% protestánsnak (ebből 6,9% reformátusnak), 
23,9% ortodoxnak és 3,1% egyéb vallásúnak VI. 4. 1. . 
Több mint 2,7 millió lakos (9,4%) tartotta magát nem 
vallá sosnak vagy ateistának, 3,9 millióan (13,6%) pedig 
nem kívántak a felekezeti, vallási hovatartozást firtató 
kérdésre válaszolni. Magyarország esetében ezen mu 
ta tók értéke különösen magas: 18,2%, illetve 27,2% 
VI. 4. 2. . A valláshoz, felekezethez tartozó népesség 

aránya a 2011es népszámlálás szerint Magyarorszá
gon lényege sen alacsonyabb (54,6%), mint a szomszé
dos régiókban: Kárpátalja 98,1%, PannonHorvátor
szág 94,5%, Erdély 93,9%, Vajdaság 92,2%, Szlovákia 
76,0% VI. 4. 6. .

Az „elvallástalanodás, elegyháztalanodás” mértéke 
kivált a fiatalság körében különösen nagy, területileg 
pedig Budapesten és a többi magyar, szlovák nagyvá
rosban (pl. Pozsony, Kassa, Besztercebánya), a hajdani 
nehézipari központokban (pl. Dunaújváros, Oroszlány, 
Tatabánya, Sal gótarján), valamint a középtiszántúli 
protestáns többségű vidékeken VI. 4. 7.  VI. 4. 8. . Az 
utóbbi, korábban református és evangélikus domi nan
ciájú tájakon (pl. a Mezőtúri, Hajdúszoboszlói, Szeg
halmi, Balmazújvárosi, Karcagi, Gyomaendrődi, Oros
házi járásokban) a népességnek csupán 3040%a val

lotta magát egyházhoz, felekezethez tartozónak. Ezek 
azok az alföldi területek, ahol a szegényparasztság már 
a 20. század első felében nagyon fogékony lett a szo
cialista eszmékre, ahol 1945ben a Magyar Kom mu
nista Párt (az iparvidékek mellett) különösen nagy 
sikereket ért el, ahol a protestáns egyházak hívőiket 
a legkevésbé tudták megtartani és a szekularizációt 
fékezni.

A vallási térszerkezet a 20. század dereka óta csu
pán a szocialista urbanizáció által leginkább érintett 
vonzásközpontokban változott számottevően: a kato
likus többségű országokban (Magyarország, Szlovákia, 
Horvátország) a katolikus, az ortodoxokban (Romá
nia, Szerbia, Ukrajna) az ortodox dominancia érvénye
sült VI. 4. 3.  VI. 4. 4. .  

A Kárpátmedence hívőinek csaknem a fele (a tel
jes népesség 37,9%a, 10,8 millió fő) római katolikus, 
ők PannonHorvátország, az Őrvidék, Szlovákia, Mu
ravidék és Magyarország területén többségben van
nak 1 . Arányuk különösen magas Horvátországban, 
ÉszaknyugatSzlovákiában és a Székelyföld északke
leti felében, a Dunántúl nyugatdélnyugati részén, 
Bács kában, a Kiskunság délkeleti területein, a Jászság
ban, valamint a Palócföld egyes vidékein (Nógrád, He
ves) VI. 4. 9. . A 2011es népszámlálások szerint a leg
több római katolikus a következő városokban él (ezer 
főben): Zágráb (656), Budapest (501), Pozsony (214), 
Kassa (108), Eszék (91), Pécs (62), Szeged (61), Győr 
(58) és Miskolc (49). A rendszerváltás óta az egyház 
történelmi búcsújáróhelyei, a vallási turizmus megélén
külésének jeleként, egyre hatalmasabb tömegeket von
zanak. A Kárpátmedence legjelentősebb római kato li
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száma

Magyarország 9 937 628 7 238 784 5 432 375 3 691 389 179 176 215 093 1 153 454 6 820 13 710 10 965 5 579 156 189 1 659 023 147 386 2 698 844

Szlovákia 5 397 036 4 825 599 4 100 237 3 347 277 206 871 316 250 98 797 49 133 1 999 79 910 725 362 571 437

Kárpátalja 1 259 570 1 247 570 1 235 570 58 000 226 000 3 000 100 000 810 000 38 570 12 000 12 000

Erdély 6 789 250 6 394 745 6 374 985 632 948 142 862 30 711 598 167 57 485 4 464 058 1 178 3 416 444 160 12 452 7 308 394 505

Vajdaság 1 931 809 1 806 864 1 780 958 321 691 15 000 47 378 16 651 1 357 137 254 14 206 8 641 25 906 124 945

Pannon-Horvátország 2 872 954 2 807 843 2 714 096 2 496 170 4 535 2 420 3 437 133 232 423 35 060 38 819 93 747 65 111

Muravidék 80 550 71 050 66 050 52 000 11 690 210 120 180 1 850 5 000 9 500

Őrvidék 284 581 282 381 265 381 219 000 35 000 1 600 2 000 6 000 1 781 17 000 2 200

Kárpát-medence 28 553 378 24 674 836 21 969 652 10 818 475 774 444 661 752 1 972 106 64 305 6 829 390 14 819 64 441 769 920 2 550 490 154 694 3 878 542

megoszlása (%)

Magyarország 100,0 72,8 54,7 37,1 1,8 2,2 11,6 0,1 0,1 0,1 0,1 1,6 16,7 1,5 27,2

Szlovákia 100,0 89,4 76,0 62,0 3,8 5,9 1,8 0,0 0,9 0,0 0,0 1,5 13,4 0,0 10,6

Kárpátalja 100,0 99,0 98,1 4,6 17,9 0,2 7,9 0,0 64,3 0,0 0,0 3,1 1,0 0,0 1,0

Erdély 100,0 94,2 93,9 9,3 2,1 0,5 8,8 0,8 65,8 0,0 0,1 6,5 0,2 0,1 5,8

Vajdaság 100,0 93,5 92,2 16,7 0,8 2,5 0,9 0,0 70,3 0,0 0,7 0,4 1,3 0,0 6,5

Pannon-Horvátország 100,0 97,7 94,5 86,9 0,2 0,1 0,1 0,0 4,6 0,0 1,2 1,4 3,3 0,0 2,3

Muravidék 100,0 88,2 82,0 64,6 0,0 14,5 0,3 0,0 0,1 0,0 0,2 2,3 6,2 0,0 11,8

Őrvidék 100,0 99,2 93,3 77,0 0,0 12,3 0,6 0,0 0,7 0,0 2,1 0,6 6,0 0,0 0,8

Kárpát-medence 100,0 86,4 76,9 37,9 2,7 2,3 6,9 0,2 23,9 0,1 0,2 2,7 8,9 0,5 13,6

A NÉPESSÉG VALLÁSI ÖSSZETÉTELE A KÁRPÁT-MEDENCE RÉGIÓIBAN (2011)6
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szágon élt. Evangélikus jellegű településcsoportok el
sősorban KözépSzlovákia periférikus fekvésű terü
letein, a FehérKárpátokban, az Őrvidéken Felsőlövő 
vidékén, a Muravidék északi részén, Magyarországon 
Pápa környékén, Békésben, Nógrád és Pest megyék kö
zös határvidékén, valamint a vajdasági szlovák nyelv

szigeteken találhatók VI. 4. 4.  VI. 4. 10. . Legtöbb hívük 
(ezer főben) ma Budapest (30), Pozsony (22), Beszter ce
bánya (9), Turócszentmárton (9), Nyíregyháza (8) és 
Békéscsaba (8) lakója.

A 64 ezer lelket tömörítő unitárius egyház legfőbb 
bázisa az erdélyi székelység, akik Székelyudvarhely 

kör nyékén és Tordától délre (Aranyosszék) alkotnak 
unitárius többségű településcsoportokat. Legtöbb hí
vük Székelyudvarhelyen, Budapesten, Marosvásárhe
lyen és Kolozsváron él.

Az ortodox egyházak a 20. század második felében 
a görögkatolikus hívők többségének bekebelezésével, 
a Kárpátokon túli és balkáni ortodoxok (románok, szer
bek, ukránok, oroszok) százezreinek betelepítésével 
meg duplázták híveik lélekszámát (2011ben több mint 
6,8 millió főre), arányukat a Kárpátmedence népessé
gén belül 14%ról 24%ra növelték. Ennek eredmé
nyeként a hívőknek a Vajdaságban ma már 76%a, Er
délyben 70%a, Kárpátalján 66%a ortodox felekezetű 

4 . Ugyanakkor a régió katolikus dominanciájú orszá
gaiban az ortodoxia visszaszorulása figyelhető meg. 
Magyarországon az ortodox etnikumok (szerbek, ro
mánok) beolvadása, Szlovákiában a ruszinoknak a gö
rögkatolikus egyházhoz való fokozatos visszatérése, 
Horvátországban a szerbek többségének az 1991–95 
közötti háború idején történt elmenekülése miatt csök
kent számottevően a lélekszámuk. Legnépe sebb közös
ségeiknek a következő városok adnak otthont (ezer fő
ben): Temesvár (239), Kolozsvár (213), Brassó (205), 
Újvidék (181), Nagyszeben (117), Nagy várad (110) és 
Arad (109). 

A Kárpátmedence északkeleti területein az egy 
évszázaddal ezelőtt még különösen nagy arányt kép
viselő VI. 4. 12.  izraeliták 5  lélekszáma 1910 és 2011 
között – a holokauszt, a kivándorlás, végül pedig a val
lási identitás fokozatos elvesztése miatt – 929 ezerről 
15 ezerre csökkent (Magyarországon 11 ezer, illetve 
a kulturális identitástudatot alapul vevő becslések sze
rint 64120 ezer fő). Kétharmaduk Budapesten él, míg 
a többieknek főként Pozsony, Kassa, Szeged, Debrecen 
és Miskolc ad otthont.

A szabad és kisegyházak a Kárpátmedencében a 19. 
század második felétől a történelmi egyházak hitéleti 
tevékenységével összefüggő zavarok, külföldi missziós 
tevékenységek, egyházi megújulási mozgalmak ered
ményeként jöttek létre (pl. pünkösdiek, baptisták, Je
hova tanúi, adventisták, Hit Gyülekezete).
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kus zarándokhelyei Szlovákiában Lőcse, Óhegy, Sasvár, 
Máriavölgy; Magyarországon Mátraverebély, Mária
besnyő, Máriaremete, Máriagyüd, Andocs, Csatka; 
Pan nonHorvátországban Marija Bistrica, Almás; Er
délyben és a Partiumban Csíksomlyó 2 , Máriaradna; 
a Vajdaságban Doroszló. A rendszerváltozás óta az Uk
rajnában és Romániában ismét törvényesen működő 
görög ka to likus egyház az 1950 előtt még 2,5 milliónyi 
híve közül mára csak 774 ezret tudott megtartani, il
letve az ortodoxok tól (kisebb részben római katoliku
soktól) visszacsábí tani. A részben ruszin vagy román 

eredetű görög ka tolikusok Kárpátalján (226 ezer), Szlo
vákiában (207 ezer) Szepes, Sáros, Zemplén félreeső 
fekvésű, többnyire hegyvidéki, ruszin területein, Erdély
ben (143 ezer) legnagyobb számban Máramaros, Szat

már és Kolozs megyékben, Magyarországon (179 ezer) 
fő ként Hajdú és Szabolcs határvidékén és a Cserehát 
bel se jé ben tömörülnek VI. 4. 10. . Legjelentősebb búcsú
járóhelyeik Máriapócs és az erdélyi Füzesmikola.

A Kárpátmedence legerősebb protestáns egyháza, 
a református, 2 millió hívet számlál, az össznépesség 
6,9%át képviseli. A terület reformátusainak 58%a 
Ma gyarországon, 30%a Erdélyben, 5%a Szlovákiá
ban és 4%a Kárpátalján él. A moldvai csángók és az 
északkeleti székelyek kivételével ez a Tisza–FehérKö
rös vonalától keletre élő magyarok domináns feleke
zete VI. 4. 11.  3 . A magyaroknak Kárpátalján közel 

⅔a, Erdélyben fele, Magyarországon hatoda, Szlová
kiában tizede vallja magát reformátusnak. A 20. szá
zad második felében a református egyház legkevésbé 
a Tiszántúl középső részein élő hí veit volt képes meg
tartani. Reformátusnak legtöbben (ezer főben) Buda
pesten (147), Debrecenben (52), Ma rosvásárhelyen 

(36), Kolozsváron (32), Nagyváradon (27), Miskolcon 
(25) és Nyíregyházán (20) vallották magukat. 

Az evangélikus egyház híveinek száma a 20. század 
közepe óta – az evangélikus németek távozása és a sze
kularizáció miatt – megfeleződött, 662 ezerre csökkent. 
2011ben 48%uk Szlovákiában, 32%uk Magyaror

2  A csíksomlyói búcsú mára az összmagyarság legjelentősebb 
keresztény eseményévé vált

5  Az izraelita vallásúak a 20. század elején még Budapest
lakosságának közel negyedét tették ki. A Dohány utcai zsinagóga

1  A hívő magyarok többsége római katolikus

3  A hívő magyarok többsége a Tiszától keletre reformátusnak 
vallja magát

4  A Kárpát-medence délkeleti felének domináns egyháza
az ortodox
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ISKOLÁZOTTSÁG
Dövényi Zoltán

„A tudományos emberfő mennyisége a nemzet igazi 
hatalma" – írta egykoron Széchenyi István. A humán 
erőforrás színvonalának sok szempontból ma is nagy 
a jelentősége. Minden ország fontos mutatója a népes
ség iskolázottságának szintje, ám nemcsak a diplomá
sok száma és aránya, hanem az alfabetizáció, azaz a né
pesség írniolvasni tudása, más megközelítésből nézve 
az analfabéták aránya is az.

Magyarországon a dualizmus korában indult el a la
kosság iskolázottságának jelentős javulása: 1869ben 
a népesség bő kétharmada volt analfabéta, 1910ben 
viszont a Magyar Királyságban a 6 évesnél idősebb né
pesség 68,7%a, a trianoni Magyarország területén pe
dig 80,3%a tudott írni és olvasni. Ezen alapvető isko
lázottsági mutató a Kárpátmedencén belül területileg 
markáns különbségeket takart, s nagyon határozottan 
kialakult egy nyugat–keleti irányú lejtő, azaz a nyu

gati országhatártól Erdély, illetve HorvátSzlavón or
szág felé jelentősen csökkent az alfabetizációs szint 
VI. 5. 1. . Az írniolvasni tudás szintje erősen eltért az 

etnikumok és vallásfelekezetek között is. Az előbbi 
szem pontból nézve a Magyar Birodalom területén a né
 metek álltak az élen (1910: 73%), majd a magyarok kö
vetkeztek (1910: 70%), a sort a románok és a ruszinok 
zárták (1910: 35, illetve 26%). 

A két világháború közötti időszak egyik legnagyobb 
eredménye az írniolvasni tudás csaknem általánossá 
válása. A változás mértékét egyértelműen jelzi, hogy 
1920ban a hétéves és idősebb népesség 15,2%a, 1949
ben viszont már kevesebb mint 5%a volt analfabéta. 
Ezen időszak további fontos fejleménye, hogy az írni
olvasni tudás terén egyre inkább csökkent a különb
ség a férfiak és a nők között.

Az analfabéták száma és aránya tendenciájában az
óta is csökken, 2016ban az érintett népesség körében 
már 1% alá esett. Ez azonban még mindig több mint 
83 ezer embert jelent, ami azt jelzi, hogy az analfabe
tizmus – alacsony szinten ugyan, de – újratermelődik 
VI. 5. 2. .

Az írniolvasni tudás az iskolázottság alapja, erre 
építve lehet nagyobb tudást megszerezni. Hosszabb tá
vot vizsgálva egyértelműen kitűnik, hogy a népesség 
egyre nagyobb számban és arányban végez az iskola
rendszer magasabb szintjein. A hétéves és idősebb né
pesség iskolázottságát nézve 1920ban legtöbben az 
általános iskola 67 osztályát végezték el, az arány évti
zedeken keresztül így is maradt. Magasabb szintre lé
pést az 1980as népszámlálás regisztrált, amikor már 

a 8 általánost végzettek aránya volt a legmagasabb. 
Minőségi ugrásnak is tekinthető, hogy 2011ben az 
érettségizettek alkották a legnagyobb csoportot, ami 
így volt 2016ban is 1 . Említést érdemel, hogy 2016
ban nem volt nagy különbség a 8 általánost, a szak
munkásképzőt, valamint az egyetemet, főiskolát vég
zettek száma és aránya között. S ha ez a tendencia foly
tatódik, akkor a 2021es népszámlálás már azt regiszt
rálhatja, hogy az érettségizettek után a diplomások al
kotják a második legnagyobb csoportot.

Érdemes azonban egy pillantást vetni a másik pó
lusra is, mivel a 8 általánost sem végzettek aránya a hét
éves és idősebb népességben még 2016ban is 11,0%ot 
tett ki VI. 5. 3. . Lényegesen jobb a helyzet, és a kép is re

álisabb, ha a 0–7 osztályt végzettek arányát a 15 éves 
és idősebb népességhez viszonyítjuk: ekkor már csak  
3,2% az arányuk. Valójában azonban ez is több mint 
270 ezer fő, közülük mintegy százezer munkaképes 
korú, akik mindenképpen gondot okoznak a munka
erőpiacon. Az alacsony iskolai végzettség a nőkre még 
ma is jellemzőbb: miközben hátrányos helyzetük miatt 
a 15 éves és idősebb nők 4,2%a nem rendelkezik 
alap fokú végzettséggel sem, addig a férfiak esetében 
ez csak 2,1%.

Ez a mutató is jelentős területi különbségeket takar: 
1,3% (Budapest és az Érdi járás) és 16% (Edelényi járás) 
között húzódik az ív. A főváros mellett 16 olyan járás 
van, ahol a mutató értéke 2% alatt volt 2016ban. Túl
nyomó részük Budapesten és agglomerációjában, il
letve az ÉszakDunántúlon található. Hasonlóképpen 
koncentrálódnak a legmagasabb, legrosszabb értékkel 
rendelkező (különösen nagy arányban a cigányok által 
lakott) járások az ország északkeleti részén és a Kö

zépTiszavidéken. Összesen 13 olyan járás volt, ahol 
a mutató értéke meghaladta a 8,0%ot VI. 5. 4. .

Az iskolázottság legmagasabb szintjét jelentő felső
fokú végzettségűek száma és aránya a különböző idő
szakokban meglehetősen eltérően alakult. 1920ban 
alig több mint 73 ezer diplomás élt Magyarországon, 
a 2016os mikrocenzus viszont már több mint 1,7 mil
lió felsőfokú végzettségű személyt regisztrált 2 . A két 
világháború között alig nőtt a diplomások száma, de 
a szocializmus évtizedei alatt sem tárták szélesre az 
egye temek és főiskolák kapuit a tanulni vágyók előtt. 
Az igazi áttörést a rendszerváltozás hozta, s ennek ered
ményeként a diplomások száma 1990–2016 között kö
zel két és félszeresére nőtt VI. 5. 3. .

A felsőoktatás hosszú ideig (1894ig) lényegében 
a fér fiak privilégiuma volt, a diplomás nő még a két 
világháború között is ritkaságszámba ment. 1949ben 
a 25 éves és idősebb férfiak 3,5%a volt diplomás, a nők
nek viszont csak 0,6%a. A férfiak előnye 1980 táján 

kez dett érzékelhetően csökkenni, de még 2001ben 
sem elhanyagolható a különbség (13,8%, illetve 11,6%). 
Mivel azonban a női hallgatók száma tartósan maga
sabb volt, mint a férfiaké, 2011ben a diplomások ará
nya a nők körében már meghaladta a férfiakét (19,2%, 
illetve 17,1%), s 2016ig tovább nyílt az olló (23,0%, il
letve 20,3%). Ebben az évben a diplomások aránya 
csak a 65 év felettiek között volt magasabb a férfiak
nál, mint a nőknél.

A diplomások területi elhelyezkedésében nagyon 
határozottan jelentkezik a Budapest–vidék kettősség. 
A 2016os adatok szerint a felsőfokú végzettségűek
nek kereken egyharmada élt a fővárosban, ahol a 25 
éves és idősebb népesség 40,7%a volt diplomás, mi
közben az országos átlag 22,8%. A diplomások döntő 
része városlakó (85,0%), a vidéki térségekben a felső
fokú végzettségűek erősen alulreprezentáltak. 

Ezt mutatja az is, hogy 2016ban 34 olyan járás volt, 
ahol a felsőfokú végzettségűek aránya még a 10,0%ot 
sem érte el, és ez az ország minden részében előfordult. 
A legrosszabb helyzetben a bodrogközi Cigándi járás 
és az ormánsági Sellyei járás volt (6,0%, illetve 6,9%). 
Kiemelkedően magas viszont a diplomások aránya Bu
dapest agglomerációjában, ahol a Budakeszi járás ér
téke még a fővárosét is meghaladta (43,9%). Érdemes 
megemlíteni, hogy Budapesten belül jelentősek a vá
ros részek közötti különbségek: amíg a XII. kerületben 
a 25 éves és idősebb népesség közel kétharmada (64,9%) 
diplomás, addig a XXIII. kerületben csak 22,3%a 
VI. 5. 5. .

A lakosság iskolázottsági szintjének megítélésénél 
a hagyományos módszer az egyes iskolatípusok sike
res befejezésének vizsgálata, azaz az oklevéllel, diplo
mával stb. záruló képzések elemzése. Ebben az esetben 
azonban a nem befejezett képzések elvesznek, jóllehet 
ezek is hozzájárulnak az egyének „pallérozásához”, 
a népesség iskolázottságához. A statisztika az „elve
szett évek” bizonyos részét tudja regisztrálni, így le
hetőség van olyan mutató képezésére, ami az iskolá
zottságot az iskolapadban – sikeresen – eltöltött évek 
számával fejezi ki. Ebben az esetben is érdemes csak 
a 15 éves és idősebb népességet figyelembe venni, a te
rületi különbségek árnyaltabb bemutatása érdekében 
pedig a települési szintet használni. Ez viszont csak 
a népszámlálási adatok felhasználásával lehetséges, így 
ebben az esetben a 2011es állapot bemutatására van 
lehetőség.

A 2011es népszámlálás azt regisztrálta, hogy a kö
zel 8,5 millió 15 éves és idősebb személy több mint 97 
millió iskolai osztályt végzett el sikeresen, azaz átlago
san 11,4 osztályt. Ez nem kevés, elég arra gondolni, 
hogy ez az osztályszám már nagyon közel van az érett
ségihez szükséges 12 osztályhoz.

Mint annyi minden más, a tudás (ez esetben az el
végzett iskolai osztályok száma) sem egyenletesen osz
lik meg a térben, a területi különbségek itt is jelentő
sek: települési szinten a különbség több mint két és 

1  A közoktatás fontos állomása: az érettségi vizsga

AZ ANALFABÉTÁK SZÁMA ÉS ARÁNYA (1910–2016)2

Év
7 éves

és idősebb 
népesség

Ebből az analfabéták

száma aránya (%)

1910 6 467 787 1 276 788 19,7

1920 7 197 923 1 092 850 15,2

1930 7 619 071 734 853 9,6

1941 8 225 493 523 849 6,4

1949 8 095 733 400 353 4,9

1960 8 737 124 334 957 3,8

1970 9 347 226 224 636 2,4

1980 9 512 019 161 430 1,7

1990 9 513 243 187 139 2,0

2001 9 487 187 164 163 1,7

2011 9 264 462 109 673 1,2

2016 9 165 428 83 284 0,9

2  Diplomaosztó ünnepség a felsőfokú képzés befejezése után

A 7 ÉVES ÉS IDŐSEBB NÉPESSÉG SZÁMA ÉS MEGOSZLÁSA
A LEGMAGASABB ISKOLAI VÉGZETTSÉG SZERINT (1920–2016)
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1–3. 4–5. 6–7. 8.

évfolyam

száma

1920 667 940 1 156 556 1 934 149 2 866 493 551 315 190 024 84 774 7 451 251

1930 593 072 1 023 964 1 963 146 3 590 798 788 145 179 279 87 089 8 225 493

1941 458 924 974 364 1 608 481 3 598 114 1 099 272 263 343 93 235 8 095 733

1949 348 130 950 017 1 440 439 3 489 551 1 893 360 445 982 169 645 8 737 124

1960 224 636 743 600 1 145 110 2 953 210 2 662 178 446 338 877 605 294 549 9 347 226

1980 161 430 674 013 876 612 2 189 493 2 821 456 922 004 1 382 165 484 846 9 512 019

1990 187 139 530 697 659 759 1 588 852 3 046 077 1 233 732 1 543 951 723 036 9 513 243

2001 164 163 431 701 413 235 888 372 2 911 369 1 581 315 2 162 996 934 036 9 487 187

2011 109 673 316 651 272 917 449 959 2 319 319 1 805 051 2 551 276 1 439 616 9 264 462

2016 83 284 327 311 250 894 351 807 1 987 418 1 749 792 2 699 261 1 715 661 9 165 428

megoszlása (%)

1920 13,5 15,6 26,9 34,8 6,1 1,9 1,0 100,0

1930 9,0 15,5 26,0 38,5 7,4 2,6 1,1 100,0

1941 7,2 12,4 23,9 43,7 9,6 2,2 1,1 100,0

1949 5,7 12,0 19,9 44,4 13,6 3,3 1,2 100,0

1960 4,0 10,9 16,5 39,9 21,7 5,1 1,9 100,0

1980 1,7 7,1 9,2 23,0 29,7 9,7 14,5 5,1 100,0

1990 2,0 5,6 6,9 16,7 32,0 13,0 16,2 7,6 100,0

2001 1,7 4,6 4,4 9,4 30,7 16,7 22,8 9,8 100,0

2011 1,2 3,4 2,9 4,9 25,0 19,5 27,5 15,5 100,0

2016 0,9 3,6 2,7 3,8 21,7 19,1 29,5 18,7 100,0
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félszeres: 6,2 (a teljes egészében cigányok lakta, abaúji 
Csenyéte) és 14,1 (a fővárosi agglomerációban lévő Tel
ki) között húzódik az ív. Akárcsak a diplomások eseté
ben, itt is markánsan kirajzolódik a falu–város kettős
ség: a magasabban urbanizált térségek közötti vidéki 
területek alacsonyabb iskolázottsági szintje egyértel
műen megmutatkozik. Az elvégzett osztályok számá
nak átlaga alapján is jól látszanak a térszerkezet gyenge 
elemei, a strukturális problémákkal küzdő (nagy arány
ban a roma népesség lakta) térségek, mint például a Cse
rehát, a KözépTiszavidék, a DélDunántúl jelentős 
része és egyes országhatár melletti területek.

Településszinten nézve 17 olyan község volt, ahol az 

elvégzett osztályok számának átlaga még a nyolcat sem 
érte el. Többségükben magas a cigány népesség aránya, 
mint a legalacsonyabb értéket felmutató Csenyéte ese
tében is (6,2). Jóval nagyobb a száma az átlagosnál ér
zékelhetően magasabb értékkel rendelkező települé
seknek. Egy részüket az elmúlt évtizedek szuburbani
zációs folyamatai „tették naggyá”, mint például a fővá
rosi agglomeráció jó néhány települését, amelyekben 
a központi városból kiköltöző magas iskolázottságú 
csoportok érzékelhetően javították a mutató értékét. 
Ez különösen a kisebb népességszámú községek eseté
ben vezetett az átlagosnál jóval magasabb osztályszám
hoz (például Nagykovácsi: 13,4, Remeteszőlős: 13,9, 

Telki: 14,1). Hasonló esetek említhetők más nagyváro
sok szuburbán övezetéből is, mint Győrújbarát és 
Győr újfalu (12,3, illetve 12,4) Győr mellett, Kozármis
leny (12,3) a pécsi agglomerációban, valamint Sé (12,3) 
Szombathely várostérségéből. 

A szuburbanizáció, a fővárosból az agglomeráció
jába való kiköltözés Budapest iskolázottsági mutató
ját csak kisebb mértékben rontotta, mivel jelentkezett 
a bevándorlás kompenzáló hatása is. A fővárosi átlag 
(12,8) mögött is vannak területi különbségek, ezek 
azonban messze nem akkorák, mint a diplomások ese
tében: az éllovas itt is a XII. kerület (14,5), a sereghajtó 
pedig a XXI. és a XXIII. kerület (11,7) VI. 5. 6. .

Amint arról korábban már szó volt, a férfiak és a nők 
iskolázottsági jellemzői sajátos képet mutatnak. Egy 
részük szinte hagyományosnak tekinthető, mások vi
szont az elmúlt néhány évtized változásainak a követ
kezményei. Az előbbihez tartozik, hogy a nők között 
magasabb az alacsony iskolai végzettségűek aránya, 
mint a férfiaknál. Ezt a 2016os mikrocenzus adatai is 
alátámasztották: a legfeljebb 8 általánost végzettek ará
nya a 7 évesnél idősebb népességből a nőknél 35,5%, 
a férfiaknál viszont csak 29,6%. A férfiak/fiúk és a nők/
lányok eltérő iskoláztatási szokásaira, illetve stratégi
áira vezethető vissza, hogy a férfiak között jóval na
gyobb az érettségit nem adó középfokú iskolákban 
végzettek aránya (26,1%, illetve 12,8%). Amíg a fiúkat 
a szocialista időszakban inkább szakmunkásképzőkbe 
adták, addig a lányokat inkább gimnáziumba. Ahhoz 
azonban hosszabb idő kellett, hogy a nők körében 
magasabb legyen az érettségizettek aránya, mint a fér
fiaknál, így napjainkban sincs nagy különbség ezen 
a téren a két nem között (31,6, illetve 27,1%). A diplo
mások esetében pedig még frissebb a váltás a nők és 
a férfiak között (20,1, illetve 17,2%).

Az országos átlagok mögött természetesen itt is je
lentősek a területi különbségek. Nincs vagy alig van 
eltérés viszont abból a szempontból, hogy egyedül 
a szakmunkás végzettségűek körében magasabb a fér
fiak aránya, a többi csoportban viszont a nők vezetnek. 
A már többször emlegetett elmaradott térségek népes
ségének alacsony iskolázottságát ez a mutató is tük
rözi. Az ide tartozó járásokat a hét éves és idősebb né
pességből a legfeljebb 8 általánost végzettek országos 
átlagnál jóval magasabb értéke jellemzi, ami a férfiak
nál 50% körül mozog, a nőknél pedig még ennél is ma
gasabb, esetenként meghaladja a 60%ot is (Edelényi 
járás: 62,8%). Az országos átlaghoz leginkább a szak
munkások aránya áll közel, ez a férfiakra és a nőkre 
egyaránt érvényes. Az érettségizettek esetében a férfiak 
és a nők közötti különbségek nagyjából megegyeznek 
az országos megoszlással, a százalékos értékek azonban 
érzékelhetően alacsonyabbak. Még inkább érvényes ez 
a diplomásokra: arányuk mindkét esetben 10% alatti 
(Sellyei járás: 4,4, illetve 6,9%).

Teljesen más képet mutatnak a magasan urbanizált 
járások és természetesen Budapest. A főváros esetében 
a két alsó kategória aránya jóval az országos átlag alatt, 
az érettségivel rendelkezők és a diplomások részese
dése viszont magasan felette van. A legalább érettségi
vel rendelkezők aránya a 7 éves és idősebb népességet 
nézve a férfiaknál 66,5%, a nőknél pedig 71,6%. Ösz
szehasonlításul érdemes megjegyezni, hogy az elma
radott térségek járásaiban ez az érték általában még 
a 30%ot sem éri el VI. 6. 7. .   

Az iskolarendszer minden országban jelentősen be
folyásolja a társadalom oktatáshoz való viszonyát, az 
iskoláztatási törekvéseket, s még azt is, hogy érdemese 
egyáltalán tanulni. Az általános tapasztalat, hogy a szer
vezett oktatásban való részvétel nagyjából az egyének 
30. életévéig tart, tehát eddig érdemes áttekinteni, hogy 
az egyes életszakaszokban az egyének milyen arány
ban vesznek részt az oktatásban. Az alábbi áttekintés 
a 2016/17es tanév adatai alapján történt.

A magyar oktatási rendszerben háromévestől 16 
éves korig kötelező a részvétel, efölött önkéntes. Ma
gyarországon az óvoda a közoktatás részét képezi, az 
érintett korosztály magas, 96%os arányban jár is ide. 
Hasonlóan magas, 9497%os az általános iskolai ok
tatásban való részvétel. Ez a magas arány még a 17 éve
sekre is érvényes (94,3%), a 18 éveseknél viszont már 
csak 77,3%. A 20 éveseknek már kevesebb, mint 50%a, 
a 25 éveseknek 22,8%a tanul, a 30 éveseknek pedig 
már csak szűk 6%a ül az iskolapadban – jelezve azt 
a folyamatot, ahogy a résztvevők fokozatosan kilépnek 
a felsőoktatásból.

A vizsgált 30 évből az utolsó évet leszámítva, az egyes 
korcsoportokban végig a férfiak voltak többségben, így 
az óvodában, az alapfokú, de még a középfokú okta
tásban is ők voltak többen. A felsőoktatásban viszont 
végig a nők vannak többségben, ami jelzi erőteljesebb 
igényeiket az iskolázottságra.

Az alap és középfokú oktatásban való elég magas 
részvételi arány mellett is említést kell tenni arról, hogy 
különböző okokból néhány ezren minden évjáratban 
kimaradnak az oktatásból. Részben ez vezet el ahhoz 
a problémához, amit korai iskolaelhagyásnak nevez
nek. Ebbe a kategóriába azok tartoznak, akik 18–24 
évesen legfeljebb alapfokú végzettséggel kerülnek ki 
az oktatási rendszerből. Arányuk 2018ban Magyaror
szágon az uniós átlagnál magasabb (12,5%), ami mint
egy 95 ezer embert jelent VI. 6. 8. .

A Kárpátmedencében az iskolázottság térbeli elté
réseit bemutató, a régió mindegyik országára vonat
kozó indikátorok közül a 15 éves és idősebb népesség
ből a legalább érettségivel rendelkezők aránya volt el
érhető. Megállapítható – ahogyan más mutatók alapján 

is –, hogy az iskolázottság terén is valahol középen ál
lunk. Ez azt jelenti, hogy Magyarország értéke (52,7%) 
hozzávetőleg megfelel a szlovákiai és szlovéniai szint
nek (egyaránt 53,1%), de jelentősen elmarad Ausztriá
étól (73,8%). Ugyanakkor a magyar, szlovák iskolázott
sági mutató értéke tetemesen meghaladja a kárpátaljai 
(29,2%), vajdasági (36,6%) és erdélyi átlagot (44,5%). 

A területi különbségek itt is jelentősek: Ausztriát kivéve 
mindenhol mozaikos a kép, a nagyvárosok és a vidéki 
térségek kettőssége ezen a téren is jellemző VI. 6. 9. . 
A régió nagyvárosai közül az osztrák átlagot Budapest, 
Kolozsvár és Pozsony (7275%) éri el, Temesvár, Bras
só, Szeged, Debrecen, Kassa, Újvidék, Pécs és Zágráb 
(6069%) pedig megközelíti. 
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GAZDASÁGI AKTIVITÁS
Dövényi Zoltán

A munka a legfontosabb emberi tevékenységek közé 
tartozik, nélküle elképzelhetetlen a társadalom fenn
maradása. A munka a gazdaság alapja, a munkát végző 
ember a legfontosabb termelési tényezők közé tartozik. 
Ezért alapvető jelentőségű az egyén vagy a különböző 
társadalmi csoportok munkaerőpiaci helyzete és vi
szonya a munkához.

Alapfogalmak és kategóriák

A népesség a munkaerőpiac szempontjából két fő cso
portra osztható, a gazdaságilag aktív és a gazdaságilag 
nem aktív népességre. A gazdaságilag aktív népesség 
a foglalkoztatottakból és a munkanélküliekből tevődik 
össze. Az első kategóriába a jövedelmet biztosító mun
kával rendelkező, 15 évesek és ennél idősebbek tartoz
nak. Ezen belül a legnagyobb csoportot az aktív kere
sők al kotják, de ide tartoznak például a munkát végző 
nyug díjasok, a gyermekgondozási ellátás mellett dol
gozók is. A munkanélküliek közé azok sorolhatók, akik 
a felmé rést megelőző héten nem dolgoztak, de munkát 
kerestek, és készen álltak a mun ka vég zésre.

A fenti csoportok arányát általában a munkaképes 
korú né pességhez (15–64 évesek) viszonyítják. A gaz
dasági lag aktív népesség arányát az aktivitási ráta 
(arány szám), a foglalkoztatottakét a foglalkoztatási ráta, 
a mun ka nél küliekét pedig a munkanélküliségi ráta fe
jezi ki, melynek vi  szo nyítási alapja általában a gazdasá
gilag aktív né pes   ség.

A gazdaságilag nem aktív népesség inaktív kere sők 
ből és eltartottakból tevődik össze. Az első csoportba 
azok tartoznak, akik keresőtevékenységet nem foly tat
nak, de keresettel, jövedelemmel rendelkeznek. Legna
gyobb hányadukat a nyugdíjasok teszik ki, de ide tar
toznak a gyermekgondozási ellátásban, a szociális el lá
tásban részesülők és még a vagyonukból élők is. Az el
tartottak azok, akik az előzőekben felsorolt kategóriák 
egyikébe sem sorolhatók. Legnagyobb csoportju kat az 
oktatási intézmé nyek nappali tagozatán tanulók alkot
ják, de ide számítjuk a háztartásbelieket is.

A gazdaságilag aktív népesség

A foglalkoztatottak és munkanélküliek együtteseként 
értelmezett csoport aránya a 15–64 évesek körében 
az Európai Unió területén 2011 és 2018 között 71,1%

ról 73,7%ra nőtt. Hasonló mértékben változott a gaz
dasági aktivitás a Kárpátmedence országainak több
ségében is, kivéve Magyarországot és Szlovákiát, ahol 
a növekedés 9,5, illetve 4,0%pontot ért el. Ennek révén 
2018ban e mutató értéke mindkét országban (H: 71,9%, 
SK: 72,4%) megközelítette az EU28 átlagát (73,7%). 

Hazánk, a Kárpátmedence területén a gazdasági ak
tivitás térbeli eltéréseit részleteiben csupán 2011 kö
rüli adatok alapján tudjuk nyomon követni VI. 6. 1. . 
Akkor még a magyarországi mutató (62,4%) a románi
aihoz (64,1%) és horvátországihoz (64,1%) hasonlított. 
Régiónkban a 2011es aktivitási rátát vizsgálva egy 
északnyugat–délkeleti lejtő volt megfigyelhető. Ennek 
megfelelően a gazdaságilag aktívak a legmagasabb 
arányt az északnyugati (osztrák, szlovén, szlovák, ma 
gyar) területeken érték el, szemben a délszláv háború 
és a kivándorlás által erősen sújtott horvátországi (fő 
ként szlavóniai), szerbiai (vajdasági) területekkel. Hoz
 zájuk hasonlóan alacsony gazdasági aktivitás, követke
 zésképpen az eltartottak, inaktív keresők magas aránya 
volt megfigyelhető a Magyarország halmozottan hát
rá nyos helyzetű népessége által lakott északkeleti, ke
leti határvidéken, a romániai Partium északi részén és 
az Erdélyimedencében is, ahol a cigány népesség ará
nya jelentős. Magyarországon 2001 és 2011 között vala
 men nyi járásban és a fővárosban is nőtt az aktivitási ráta. 

Országosan a 2001es meglehetősen alacsony, 59,6%os 
aktivitási arányszám 2011ig szerény mértékben, 62,4%
ra nőtt. Ebben az időszakban átlag fölötti javulás leg
inkább a kevésbé fejlett, elmaradott térségekben (pl. 
a keleti határvidéken, az alföldi belső perifériákon) fi
gyelhető meg. Ebben minden bizonnyal jelentős része 
volt annak, hogy ezeken a területe ken 2001ben nagyon 
alacsony volt az aktivitási ráta, így itt a kisebb gazda
sági előrelépés is a mutató nagyobb mértékű javulását 
eredményezte VI. 6. 2. .

2011 után a gazdasági aktivitás arányszámának nö
vekedési üteme erősen felgyorsult (2001: 59,6%, 2011: 
62,4%, 2016: 70,1%, 2018: 71,9%). Magyarázata a gaz
dasági helyzet jelentős javulásában, s ezzel összefüg
gésben a munkaerőpiac kedvező irányú folyamatai
ban keresendő. Ebben az időszakban eltérő mértékben 
ugyan, de valamennyi járásban és a fővárosban is nőtt 
az aktivitási ráta. Továbbra is a kevésbé fejlett térségek
ben mutatkozott átlagon felüli javulás, de ez kevesebb 
járást érintett, mint a megelőző időszakban VI. 6. 3. . 

A gazdaságilag aktív népesség arányának jelenlegi 
térbeli eltéréseire a 2016. évi mikrocenzus adatai alap
ján következtethetünk. Az átlagosnál magasabb, leg
alább 72%os aktivitási arányszámmal jellemezhető 
járások meghatározó része egy összefüggő, nagy térség
ben tömörült, amelyhez a főváros és agglomerációja, 

valamint a Dunántúl északi része tartozott VI. 6. 4. . 
Az aktivitási arányszám és a munkanélküliségi ráta kö
zött elég szoros az összefüggés: a magas aktivitási ráta 
jórészt alacsony munkanélküliséggel párosul, az ala
csony aktivitási rátához pedig általában magas munka
nélküliség kapcsolódik. A legalacsonyabb aktivitási 
rátát mutató járások az északkeleti és délnyugati határ
vidékeken, belső perifériákon találhatók, ám nem al
kotnak összefüggő övezetet, ami kedvező vonásként ér
tékelhető. Mindössze kilenc olyan járás volt 2016ban, 
ahol az aktivitási ráta a 65%ot sem érte el. 

A gazdasági aktivitás nem csupán térbeli, hanem 
nem és életkor szerinti különbségeket is jelez VI. 6. 5. . 
A férfiak aktivitása még ma is meghaladja a nőkét. 
Ennek megvannak a történelmi előzményei, például 
1910ben az akkori Magyarországon a keresők több 
mint háromnegyed részét a férfiak tették ki, és a fér
fiak kétharmada, a nőknek viszont kevesebb mint egy
ötöde volt gazdaságilag aktív. Ezek az arányok a két 
világháború között alig módosultak. Az államszocializ
mus időszaka viszont alapvető változást hozott: a „két
keresős családmodell” kényszerű térnyerése folytán 
a nők tömegesen jelentek meg a munkaerőpiacon, így 
a két nem aktivitási rátája közötti különbség jelen tő
sen csökkent.    

A gazdaságilag aktívak a legmagasabb arányt 1998–
2018 között többnyire a 40–44 évesek, néhány esetben 
pedig a 35–39 évesek korcsoportjában érték el. Ebben 
a két évtizedben a korcsoportos aktivitási ráta maxi
muma jelentősen nőtt is: 1998ban a 40–44 évesek fog
lalkoztatási rátája 81,5% volt, 2018ban viszont ez az 

arányszám nemcsak náluk, hanem a 45–49 évesek kö
rében is meghaladta a 90%ot.

Foglalkoztatottság

A trianoni Magyarország első népszámlálása 1920ban 
több mint 3,5 millió foglalkoztatottat regisztrált, ami 
az akkori teljes népesség 44,6%a VI. 6. 6. . Az ezt kö
vető hat évtizedben kb. másfél millióval nőtt a foglal
koztatottak száma, és 1980ban valamivel meghaladta 
az ötmilliót, ami 47,3%os rátát jelentett. Ezt követően 
indult meg a csökkenés, ami különösen a rendszervál
tozás után gyorsult fel, amikor is néhány év alatt mint
egy másfél millió munkahely szűnt meg. Ennek követ
keztében 2001ben már csak szűk 3,7 millió fog lal koz
tatott volt a munkaerőpiacon (36,2%). Az ezt kö vető 
időszak ismét növekedést hozott, így 2016ban már 4,5 
millió foglalkoztatottat és 45,9%os arányt re giszt rál tak.

A rendszerváltozás utáni évtized súlyos munka erő
piaci feszültségeit jelzi, hogy 1998ban a munkaképes 
korú népességnek alig több mint a fele (53,6%) volt 
fog lalkoztatott. Ezután javult ugyan a helyzet, így a mu
ta tó értéke 2006ra 57,4%ra nőtt, az utána következő 
gaz dasági válság azonban újabb visszaesést ho zott 
(2010: 54,9%). Az elmúlt néhány évben a munka erő
piac jelentősen bővült, ennek következtében a foglal
koztatási ráta megközelítette a 70%ot. Az abszolút szá
mokat nézve, a 15–64 éves korosztályon belül a foglal
koztatottak száma 2014 elején haladta meg a 4 milliós 
lélektani határt, 2019ben pedig már elérte a 4,5 mil

liót. A fenti adatok alapján Magyarország korábban 
az Európai Unión belül a sereghajtók közé tartozott, 
a 2010es évek végén viszont már a középmezőnyben 
van. 2010ben ugyanis a foglalkoztatási arány az EU
ban 64,1%, Magyarországon  54,9% volt, 2018ra pedig 
ez a mutató nálunk – az EU 68,6%os átlagát megha
ladva – 69,2%ra nőtt.

1998ban a férfiak foglalkoztatási rátája meghaladta 
a 60%ot, miközben a nőké az 50%ot sem érte el 
(47,3%). Ezután mindkét nemnél lassan javulni kez
dett a mutató értéke, ám a folyamat a 2008as gazdasági 
válság miatt átmenetileg megtorpant. A továbbiakban 
a férfiak aktív munkaerőpiaci jelenléte gyorsabban 
bővült; körükben a foglalkoztatási ráta 2018ig 76,3%
ra, a nőké viszont csak 62,3%ra emelkedett. Ekkor 
a foglalkoztatottak 55%a volt férfi és 45%a nő.

A foglalkoztatottak száma 2011–2016 között majd
nem mindegyik korcsoportban nőtt, ami egyértelmű
en jelzi a munkaerőpiaci viszonyok javulását. 2016ban 
a legtöbb foglalkoztatott a 40–44 évesek kategóriájá
ból került ki; ez a több mint 700 ezer fő a teljes fog lal
koztatotti létszám ötödét tette ki. Ezek az 1972–76 kö
zött született „Ratkóunokák” alkotják az utolsó népe
sebb korcsoportot a hazai munkaerőpiacon. Szüleik, 
az 1950es évek első felében született ún. „Ratkógye re
kek” már átkerültek az inaktívak közé VI. 6. 5. .

A jól hierarchizált és/vagy fejlett városhálózattal ren
delkező térségek az átlagosnál több foglalkoztatottnak 
tudnak munkahelyet biztosítani. Ilyen például a buda
pesti agglomeráció és a Dunántúl északi része. A fog
lalkoztatottság terén is hátrányos helyzetben vannak 
a kis népességszámú járások, különösen ha a járási 
szék hely is hanyatlóban van. Ilyen jellegű járások van
nak a hagyományosan elmaradottnak, fejletlennek tar
tott tér sé gekben, például ÉszakkeletMagyarország je
lentős ré szén, az Alföld és a DélDunántúl kiterjedt 
övezetei ben, különös tekintettel az országhatár men
tére VI. 6. 7. . A területi különbségek még markánsab
ban je lent kez nek a foglalkoztatási ráta szerint. Az or
szágos átlaghoz viszonyítva széles skálán helyezkednek 
el a járások: 2016ban összesen 14 olyan járás volt, ahol 
a foglalkoztatási ráta a 40%ot sem érte el. Többségük 
régóta strukturális problémákkal küzd (például a Cse
 rehát és környéke), de ide tartozik a szocialista nehéz
ipar két egykori fellegvára és járása (Ózdi és Salgótar
jáni járás) is, jelezve, hogy itt a munkaerőpiac még min
 dig gondokkal küzd VI. 6. 7. . 

A foglalkoztatottság további fontos jellemzője a fog
lalkoztatottak iskolai végzettsége. Magyarországon 
a foglalkoztatottak száma 2011 és 2016 között jelentő
sen nőtt, 3,76 millióról 4,5 millióra, az iskolai végzett
ség szerinti összetétel azonban alig változott: 2016ban 
a foglalkoztatottak több mint tizede legfeljebb az álta
lános iskola nyolc osztályát vé gezte el, több mint egy
negyede volt szakmunkás végzettségű, több mint egy
harmada érettségizett, több mint egynegyede volt dip
lomás.

Kedvező változás a munkaerőpiacon, hogy a diplo
más foglalkoztatottak száma és aránya jelentősen nőtt, 
de ugyanezen öt év alatt a legalacsonyabb isko lázott
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(szolgáltatási) szektorban tovább nőtt a számuk. Így 
1990ben már ebben az ágazatban dolgoztak a legtöb
ben (46,5%). A transzformációs válságból legjobban az 
utóbbi szektor került ki: részesedése a foglalkoztatot
takból 60% fölé emelkedett (2001: 61,5%). A 21. szá zad 
első évtizedében is folytatódott az átrétegződés: 2011
re a mezőgazdasági foglalkoztatottak aránya 5% alá, az 
iparban dolgozóké pedig 30% alá süllyedt, a szol gál
ta tásokban foglalkoztatottak aránya viszont 67,2%ra 
emelkedett. Úgy tűnik, hogy ez a szerkezet tartósan 
fenn marad, mert 2016ban lényegében ugyanezek vol
tak az arányok. 

A szolgáltatások részarányának megítélésénél figye
lembe kell venni, hogy ez a szektor rendkívül összetett; 
nem véletlen hogy a statisztika több mint egy tucat 
részterületre bontja. A legnagyobb munkaadó a keres
kedelem (ide számítva pl. a gépjárműjavítást is); ebben 
az ágazatban dolgozott 2011ben minden hetedik fog
lalkoztatott 1 . A szolgáltató szektorhoz tartozik azon
ban a közigazgatás, az oktatás és az egészségügy is, 
egyenként mintegy 300 ezer foglalkoztatottal.  

A foglalkozási szerkezet országos értékei mögött je
lentős területi különbségek húzódtak meg, amit ezút
tal településszinten mutatunk be VI. 6. 12. . A területi, 
illetve települési különbségek érzékeltetéséhez a fog
lalkozási szerkezet alapján településtípusokat különí
tettünk el; a besorolás alapja a három gazdasági ág szá
zalékos aránya volt. Összesen 13 típust különböztet
tünk meg az alábbiak szerint:
• Egyoldalú foglalkozási szerkezetű települések: ide 

kerültek azok a települések, ahol valamelyik szek tor 
aránya meghaladta a 75%ot. Egyoldalúan me ző gaz
dasági település mindössze egy akadt, ipari is csak 
kettő. Teljesen más a helyzet a több mint 200, egyol
dalúan szolgáltatási jellegű település ese tében: ez meg
lehetősen vegyes kategória, ide tartozik például a fő
városi agglomeráció jelentős része, jó néhány Balaton 
környéki település, de fog lalkozási szerkezete alapján 

nem kevés leépülő, jórészt cigányok által lakott falu is, 
például a Csereháton.

• Domináns foglalkozási szerkezetű település: ide tar 
toznak azok a települések, ahol valamelyik gaz da
sági ág aránya 50,1 és 75% közé esik. Ide mind össze 
öt mezőgazdasági jellegű község volt besorolható, így 
ennek a típusnak is minimális a súlya. Nagyobb a je
lentősége az iparinak, mivel ide már közel 250 telepü
lés tartozott. Egy részük ipari köz pont, a többi pedig 
a vonzáskörzetükben elhelyez kedő község. Összes sé
gében is kiemelkedő jelentősége van a szolgáltatási 
ágazat településeinek; közéjük csaknem 1900 város 
és falu tartozott.

• Megosztott foglalkozási szerkezetű települések: ide 
azok tartoznak, ahol egyik szektor aránya sem éri el 
az 50%ot, de az első és második helyen állók a fog
lalkoztatottak döntő részét koncentrálják. Itt össze
sen hatféle kombináció jöhetett létre, valamennyihez 
tartoznak is települések, de megle he  tősen eltérő szám
ban. Leg kevesebben itt is a me ző gazdasági szférát 
érintő kom binációk vannak, a szolgáltatásiipari jel
legűek viszont 750 helysé get foglalnak magukban.

• Vegyes foglalkozási szerkezetű települések: egyik szek
tor aránya sem éri el az 50%ot, mindhárom nak ha
sonló a részesedése, a foglalkozási szerkezet kiegyen
lített. Összesen húsz ilyen település volt az országban. 
Az eredményeket megjelenítő VI. 6. 12.  térkép adat

bázisát a 2011es népszámlálás során regisztrált 15–
64 éves foglalkoztatottak adják, összesen 3,88 millió fő. 
Az adatok a helyben lakó foglalkoztatottakra, nem pe
dig a helyben dolgozókra vonatkoznak. A térkép  nem 
a települések funkcionális típusát mutatja, mert min
denkit ott regisztráltak, ahol lakott, nem pedig ott, ahol 
dolgozott.

A gazdasági ágak szerinti osztályozás mellett lehető
ség van az ún. foglalkozási főcsoportok szerinti meg
közelítésre is. Alapja a statisztikában használt nemzet
közi rendszer, amelyben valamennyi foglalkozás beso
rolható tíz főcsoportba. Ellentétben a gazdasági ágak 
alapján kialakított foglalkozási szerkezettel, itt a hang
súly a foglalkozások státuszán van. Arra nem volt tech

nikai lehetőség, hogy járási szinten mind a tíz foglal
kozási főcsoportot ábrázoljuk, ezért három kategóriá
ba vontuk össze őket. 2016ban a 15–64 éves foglalkoz
tatottak 22,9%a tartozott a magas, 37,7%a a közepes, 
39,4%a pedig az alacsony státuszúak csoportjába 
VI. 6. 11. . A területi különbségek ebből a szempontból 
is jelentősek voltak: azok a járások, ahol az átlagosnál 
jóval magasabb az alacsony státuszúak aránya, jól lefe
dik az ország halmozottan hátrányos helyzetű térségeit 
VI. 6. 13. . 2016ban 22 olyan járás volt, ahol az alacsony 
státuszúak aránya 60% felett volt, azaz az itt élők kö
zött magas arányban voltak az alacsony iskolázottságot 
és képzettséget igénylő foglalkozásúak, az alacsony tár
sadalmi presztízsű állásokat betöltők. A magas státu
szúak csoportjába egymillió foglalkoztatott tartozott, 
harmaduk Budapesten élt. Így az országos átlagot a fő
 város kimagasló értéke (38,9%) jelentős mértékben 
be  folyásolta. A magas státuszúak aránya csak néhány 
Bu dapest környéki járásban, valamint a Debreceni és 
a Pécsi járásban haladta meg a 30%ot. 

Munkanélküliség

A munkanélküliség a munkaerőpiac legsúlyosabb za
varai közé tartozik: munkára kész és alkalmas emberek 
nem találnak munkahelyet. A munkanélküliség külön
böző gazdaságitársadalmi okokra vezethető vissza, 
ezért több alaptípusa van. Ciklikus vagy konjunkturá
lis munkanélküliség akkor alakul ki, amikor gazdasági 
visszaesés vagy válság miatt nem jut mindenkinek 
mun kahely. Ha a munkavállalók képzettségi összeté
tele eltér attól, ami az üres munkahelyek betöltéséhez 
szükséges lenne, strukturális munkanélküliségről van 
szó. A súrlódásos vagy frikciós munkanélküliség ma
gyarázata az, hogy a munkaerő egy része a két munka
helye közötti váltás időszakában, az új állás megtalá
lásáig munkanélkülinek minősül.

Magyarországon a munkanélküliség mint társadal
mi probléma először a dualizmus korában jelent meg, 
de a kezdeteiről tényszerűen keveset lehet tudni. A két 
világháború közötti időszak legnagyobb mun kaerő pi
aci változása viszont éppen a munkanélküliség töme
gessé válása volt, ami az ipart és a mezőgazdaságot 
egyaránt érintette. 

Az 1940es évek végétől az 1980as évek végéig hi
vatalosan nem volt munkanélküliség Magyarországon, 

ságú munkavállalók száma is több mint 60 ezerrel gya
rapodott. Nem nehéz megtalálni azt a szektort, ahon
nan ez a jelentős létszám érkezett: 2011 és 2016 között 
a legfeljebb nyolc általánost végzett munkanélküliek 
száma több mint százezerrel csökkent. Ebben a fél év
tizedben tehát a kevéssé iskolázott munkanélküliek 
jelentős része visszatalált a munka világába. Ez önma
gában véve kedvező folyamat, az viszont már kevésbé, 
hogy jelentős részük eleinte nem a versenyszférá ban, 
hanem a köz foglalkoztatásban talált munkát. A né pes
ség iskolázott sági, képzettségi szintjében jelentős te
rületi különbsé gek vannak, és ez szükségszerűen tük
röződik a foglal koztatottak összetételében is. 2011ben 

még csak két olyan járás volt, ahol a legfeljebb 8 osztályt 
végzett fog lalkoztatottak aránya meghaladta a 25%ot, 
2016ban viszont már 17. Rendkívül alacsony ellen
ben a legfeljebb 8 osztályt végzettek aránya a főváros
ban és csaknem teljes elővárosi övezetében, valamint 
a vidéki egye temi városokban, illetve járásaikban. 
Ugyan ezek a területek tűnnek ki a diplomás foglal
koztatottak leg  magasabb arányaival. Ebből a körből 
is kiemel kedik a főváros, ahol 2016ban a foglalkoz
tatottak 46,3%a volt felsőfokú végzettségű VI. 6. 8. .

A foglalkoztatottak száma 2011 és 2016 között mind
egyik településtípusban nőtt, ami szintén örvendetes 
fejlemény. Ebben az öt évben a városok részesedése 

a foglalkoztatottakból valamelyest csökkent, a közsé
geké viszont nőtt, aminek hátterében – legalább rész
ben – a közmunkaprogram állhat VI. 6. 9. . 

Foglalkozási szerkezet  

Magyarországon a megkésett ipari forradalom követ
keztében a foglalkozási szerkezet átalakulása, azaz 
a társadalmifoglalkozási átrétegződés is csak fázis
késéssel és meglehetősen vontatottan ment végbe. Ezt 
jelzi, hogy 1920ban a foglalkoztatottaknak még 59,7% 
a mezőgazdaságban dolgozott. Ekkor a gazdaság szol
gáltatási szektorában is többen dol goz tak, mint az 
iparban, ami még négy évtizeden ke resz tül így is ma
radt. Ez arra utal, hogy Magyarországon a foglalko
zási átrétegződés nem mindenben követte a klasszi
kus nyugateurópai utat, azaz a mezőgazdaság ból ki
áramló népesség nem elsősorban az iparba ment át, 
hanem megoszlott a szolgáltatások és az ipar között.

1920 után a mezőgazdasági foglalkoztatottak száma 
és aránya csak lassan csökkent, így az agrárszektor ará
nya még 1949ben is meghaladta az 50%ot (53,8%) 
VI. 6. 10. . Ezen a téren az 1950es évek első felének gaz
daságpolitikája, a nehézipar és a bányászat erőltetett 
fejlesztése, valamint a mezőgazdaság erőszakkal végre
hajtott kollektivizálása hozott lényeges változást. Ennek 
ellenére még 1960ban is a mezőgazdaságban dolgoz
tak a legtöbben, de már alig megelőzve az ipart, amely 
csak az 1970es és 1980as népszámlálás adatai szerint 
vált vezető szektorrá. Tehát a foglalkozási átrétegződés 
nálunk elhúzódó és viszonylag lassú folyamat volt.

A rendszerváltozás előtti évtizedben mintegy félmil
lióval csökkent a foglalkoztatottak száma, de ez csak 
a mezőgazdaságot és az ipart érintette, míg a tercier 

Gazdasági
aktivitás

Főváros Megyei jogú városok A többi város Községek Összesen
2011 2016 2011 2016 2011 2016 2011 2016 2011 2016

száma (ezer fő)

Foglalkoztatott 777,5 877,0 838,8 923,1 1270,3 1442,3 1056,0 1261,1 3942,7 4503,4

Munkanélküli 90,4 42,3 106,7 46,8 185,4 82,3 186,0 79,1 568,5 250,5

Ellátásban
részesülő inaktív 474,5 449,1 569,7 540,2 967,6 903,4 937,9 835,7 2949,7 2728,3

Eltartott 386,6 395,9 514,1 474,1 818,4 754,7 757,6 696,9 2476,7 2321,6

Összesen 1729,0 1764,3 2029,4 1984,2 3241,7 3182,7 2937,5 2872,8 9937,6 9803,8

megoszlása (%)

Foglalkoztatott 19,7 19,5 21,3 20,5 32,2 32,0 26,8 28,0 100 100

Munkanélküli 15,9 16,9 18,8 18,7 32,6 32,9 32,7 31,6 100 100

Ellátásban
részesülő inaktív 16,1 16,5 19,3 19,8 32,8 33,1 31,8 30,6 100 100

Eltartott 15,6 17,1 20,8 20,4 33,0 32,5 30,6 30,0 100 100

Összesen 17,4 18,0 20,4 20,2 32,6 32,5 29,6 29,3 100 100

A NÉPESSÉG GAZDASÁGI AKTIVITÁSA TELEPÜLÉSTÍPUSOK SZERINT 
(2011, 2016)

9

1  Magyarországon ma már a legnagyobb foglalkoztató ágazat
a kereskedelem
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mivel a korabeli ideológia szerint a szocializmusban 
csak teljes foglalkoztatottság lehetséges. Nyílt munka
nélküliség valóban nem volt, ám a felesleges munka
erő a „kapun belüli munkanélküliség” formájában rej
tőzött: munkahellyel rendelkezett ugyan, de tényleges 
munkát nem vagy alig végzett. Egy 1960as évek vé
gére vonatkozó számítás szerint nyílt munkanélkü li
ség esetén kb. félmillió munkanélkülivel lehetett volna 
számolni.

A hazai munkaerőpiacon a rendszerváltozás mély
reható átalakulásokat idézett elő. Ezek közé tartozik, 
hogy a korábbi rejtett munkanélküliség immár nyílt
tá vált. A munkanélküliek számát statisztikánk törté
netében először az 1990es népszámlálás regisztrálta 
(126 227 fő). Ezután a két újabb cenzus is növekvő 
munkanélküliségről adott hírt, majd 2011–2016 kö
zött jelentős javulás következett be VI. 6. 9. . A hazai 
munkanélküliség történetének legnehezebb periódu
sa 1990 ősze és 1993 eleje között volt, amikor a re
gisztrált munkanélküliek száma 50 ezerről 700 ezer 
fölé nőtt, a munkanélküliségi ráta pedig 1%ról 13% 
fölé ugrott. Ezután a munkanélküliek számának fogyat
kozása 2002ig tartott, majd lassú növekedés kezdő
dött, amit a 2008as gazdasági válság felerősített. Az 
újabb csúcsot 2012ben érte el az ország (472 ezer mun
kanélküli), utána enyhe, majd 2014től intenzív csök
kenés következett be, így 2019 nyarán már csak 163 
ezer munkanélkülit tartott számon a statisztika. A mun
kanélküliek aránya 2012 és 2019 között 11,1%ról 3,5%
ra apadt VI. 6. 14. . Ez gyakorlatilag csaknem teljes fog
lalkoztatottságot jelent.

Az elmúlt években az Európai Unió területén a mun
kanélküliségi arányszám jelentősen, 2018ra 6,8%os 
szintre csökkent. A Kárpátmedence országaiban ez 
a ráta – a szerb, ukrán és horvát területektől eltekintve 

– mindenhol elmarad az EUs munkanélküliségi át
lagtól. 2011 és 2018 között a munkanélküliségi arány
szám csökkentésében nem csupán Magyarország és 

Szlovákia ért el jelentős sikert (7,3, illetve 7,2%pon
tos csökkenést) 2 , hanem Szerbia is, ahol a 23%os 
munkanélküliségi arányt sikerült 13,5%ra mérsékelni; 
ez térségünkben még mindig a legmagasabb értéknek 
számít. Ugyanezen időszak alatt Ukrajnában a 2014
ben kirobbant háborús konfliktus miatt, Ausztriában 
pedig a munkaerőpiac által fel nem szívott bevándor
lók nagy száma miatt nőtt a munkanélküliségi ráta 
(A: 4,6%ról 4,9%ra, UA: 7,9%ról 9,4%ra).

A munkanélkülieknek az aktív keresőkhöz viszonyí
tott aránya a Kárpátmedencében jelentős területi el té
réseket mutat, melyeket részletesebben csak a 2011es 
adatok alapján tudunk bemutatni. Déli szomszédjaink
nál a délszláv háborúval összefüggő pusztítás és gazda
sági válság, valamint a kényszermigrációk (a kereső
képes korúak tetemes részének elköltözése, munkanél
küli menekültek tömeges bevándorlása) által sújtott 
krajinai, szlavóniai és vajdasági területeken a legma
gasabb a munkanélküliség. Szlovákiában az országos 
területfejlesztés során kevéssé támogatott, déli és ke
leti – jórészt magyarok és cigányok által lakott – tája
kon, Magyarországon a különösen hátrányos helyzetű 
északkeleti határvidékeken és belső alföldi perifériá
kon haladta meg a munkanélküliek aránya az orszá
gos átlagot VI. 6. 15. .

Magyarország területén a fenti vázlatos képet tovább 
finomíthatjuk a 2016. évi mikrocenzus révén. Még az 
1990es évek tömeges munkanélkülisége idején ala

kult ki a Balassagyarmat–Mezőhegyes térszerkezeti 
vonal, amely elválasztotta az ország magas munkanél
küliségű területeit az alacsonyabb értékeket felmuta
tó országrészektől. Azóta ez a vonal valamelyest kelet 
felé tolódott, s jelenleg Szécsény–Heves–Kunhegyes–
Karcag városokkal, illetve járásaikkal határozható meg. 
E vonaltól keletre, azaz az ország északkeleti részén 
van azon járások többsége, ahol a munkaképes korú 
né pesség több mint 3,5%a volt munkanélküli. A má
sik pólust az ÉszakDunántúl és a budapesti agglome
ráció összefüggő térsége jelenti, ahol egyetlen magas 
munkanélküliségű járás sincs VI. 6. 7. .

Nagyon hasonló kép bontakozik ki, ha a munkanél
küliek számát nem a munkaképes korúakhoz, hanem 
az aktív keresőkhöz viszonyítjuk az arányszám meg
határozása és térbeli elemzése során. E munkanélkü
liségi mutató értéke 2016ban országosan 5,3% volt, s 
ennél jóval magasabb, legalább 8%os értéket 17 já rás
ban regisztráltak. Területi elhelyezkedésük lé nye gé ben 
lefedi az előző mutató mintázatát VI. 6. 4. . A 2001–
2011 közötti időszakban a munkanélküliségi ráta lé
nye gében nem változott (2001: 8,8%, 2011: 8,6%), a 
2011–2016 közötti fél évtized azonban már a munka
nélküliség jelentős csökkenését hozta. Az első időszak 
stagnáló munkanélkülisége a változásokat bemutató 
térképen is jól látszik, hiszen járási szinten is alig vol
tak elmozdulások VI. 6. 2. . 2011–2016 között a munka
nélküliség jelentős csökkenése viszont területileg dif
ferenciáltan ment végbe. A járások egyharmadában 
(57 járás) a csökkenés mértéke több mint háromszo
rosa az országos átlagnak. Döntő részük a keleti ország
részben és a DélDunántúlon fekszik. A látványos vál
tozás hátterében több tényező is meghúzódhat; erő
sen közrejátszhatott benne, hogy a munkanélküliek 
táborából sokan kerültek át a közfoglalkoztatottak 
közé VI. 6. 3. .

A munkaképes korú népességet különböző mérték
ben fenyegeti a munkanélküliség. A kockázati ténye
zők közül legfontosabb a munkavállalók szakképzett
ségének, iskolázottságának a hiánya. 2011ben a mun
kanélküliek 57,6%a rendelkezett valamilyen szakkép
zettséggel, 2016ban viszont már csak 54,3%a, azaz  
nőtt a szakképzettséggel nem rendelkezők aránya. 
Azok a térségek, ahol a munkanélküliek között magas 
a szakképzettek aránya, leginkább az ország fejlettebb 
vidékein, legkisebb mértékben pedig az ország észak
keleti részén fordulnak elő. Itt összefüggő területet al
kotnak azok a járások, ahol a munkanélküliek között 
többségben vannak a szakképzettséggel nem rendel
kezők VI. 6. 16. . A kérdést érdemes az iskolázottság ol
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A gazdaságilag nem aktív népesség

Magyarországon az ebbe a csoportba tartozó népesség 
száma mindig meghaladta az aktívakét, de a két kate
gória között nincs éles határ, szoros a kapcsolódás, és 
átjárás figyelhető meg köztük.

Az inaktív keresők meghatározó részét a nyugdíja
sok jelentik, ezért a csoport létszámát lényegesen be
folyásolja a nyugdíjbiztosítás rendszere. Amíg ez nem 
vált általánossá, addig az inaktív keresők a népesség
nek mindössze néhány százalékát tették ki. Ez a sza
kasz országunkban 1920tól 1960ig tartott. Amikor 
viszont az 1960as években jelentősen kiszélesítették 
a társadalombiztosítás és a gyermekgondozási ellátás 
körét, az inaktív keresők száma ugrásszerűen megnőtt, 
amit az 1970es népszámlálás már regisztrált is. Ez
után az inaktív keresők száma tovább növekedett, és 
a 2000es évek elején elérte a maximumát. Az utóbbi 
évtizedben tapasztalt csökkenés hátterében a nyugdíj
korhatár fokozatos emelése és egyes szociális ellátá
sok körének vagy mértékének visszafogása, valamint 
a közmunkaprogram s a bővülő munkaerőpiac akti
vizáló hatása rejlik VI. 6. 6. .

A mintegy 2,7 millió inaktív kereső korcsoportok 
szerinti megoszlása sajátos képet mutat. A fiatalabb 
korcsoportokban még a gyermeküket gondozók (fő
leg nők) határozzák meg a létszámot, „igazi” nyugdíja
sok alig vannak. Legkisebb az inaktív keresők létszá
ma a 40–55 évesek körében, mivel innen a gyermek
gondozási támogatást igénybe vevők már kikerültek, 
a nyugdíjasok pedig még nem léptek be. A nagy ugrást 
a 60. életév jelenti, ekkortól egyre többen hagynak föl 
az aktív keresőtevékenységgel VI. 6. 5. .

Az inaktív keresők országos korszerkezete mögött 
is vannak területi különbségek. Okaik közül kettőt min
denképpen érdemes kiemelni. Az ország északkeleti 
részén jó néhány járásban érzékelhetően magasabb 
a fiatal korcsoportokhoz tartozók aránya az átlagosnál. 
Ez összefügg az itt élő népesség szaporodási jellem
zőivel, illetve a gyermekgondozási támogatást igénybe 
vevők magasabb számával. Főleg ebben a tér ségben 
alacsonyabb az átlagosnál a 70 évesnél időseb bek ará
nya is VI. 6. 18. .

2016ban Magyarországon több mint egymillió 
mun kaképes korú inaktív keresőt írtak össze. Mivel 
a 2010es évek végén egyre határozottabban jelentke
zett a munkaerőhiány, felmerülhet a kérdés, hogy hon
nan lehetne pótolni a munkaerőt. Az egyik lehetőség 
az inaktív keresők egy részének reaktiválása lehetne. 
Ehhez azonban érdemes figyelembe venni ennek a cso
portnak az iskolázottságát. Ha ezt összevetjük a mun
kanélküliek hasonló mutatóival, akkor polarizáltabb 
kép bontakozik ki: ebben a csoportban magasabb a leg
feljebb nyolc osztályt végzettek és a diplomások, ala
csonyabb viszont a szakmunkások és az érettségizettek 
aránya. A területi különbségek nagyon hasonlítanak 
a munkanélküliek képzettségénél leírtakhoz VI. 6. 19. .

Az eltartottak lélekszáma éppen fordítva alakult, 
mint az aktív keresőké, mivel 1920 óta lényegében fo
lyamatos a csökkenés: 1920ban még 4,3 milliós töme
get alkottak, ami szűk száz évvel később már 2,3 mil
lióra fogyott, s ez a lakosságnak már egynegyedét sem 
tette ki VI. 6. 6. .

Mivel az eltartottak döntő részét a tanulók teszik ki, 
a korcsoportok szerinti összetétel sajátos képet mutat: 
az ide tartozók több mint 60%a 15 év alatti, 90%a 
pedig 25 évesnél fiatalabb. Az idősebb évjáratokban is 
vannak eltartottak, de ennek hátterében már más okok 
vannak. Az eltartottak korszerkezetének területi struk
túrája leginkább a népesség korösszetételével függ össze: 
fiatalos népesség esetében a magasabb gyerekszám a 15 
évesnél fiatalabb korcsoportok nak az átlagosnál ma

gasabb arányát idézi elő. A 15 éven aluliak aránya az 
eltartottak között 2016ban az ország északkeleti ré
szén több járásban megközelítette, esetenként pedig 
meg is haladta a 70%ot, azaz jóval felülmúlta az or
szágos átlagot (61,2%) VI. 6. 20. .

Az eltartottak sajátos csoportját alkotja az a 225 ezer 

ember, akik már nem tanulók, mivel a 25–64 évesek 
korosztályához tartoznak. Munkaképes korúak, még
sem jelennek meg a munkaerőpiacon, de potenciális 
munkaerőtartalékként még szóba jöhetnek. 

          

daláról is megközelíteni. Az nem meglepő, hogy a mun
kanélküliek jóval alacsonyabb képzettségűek, iskolá
zott ságúak, mint a foglalkoztatottak. A 2016os ada
tok szerint a legfeljebb nyolc osztályt végzettek aránya 
a foglalkoztatottak körében 11,4%, a munkanélküliek 
között viszont 29,9%. A két arány között a szakmun
kások (26,3, illetve 27,8%) és az érettségivel rendelke
zők csoportjában nincs érdemi különbség (32,5, illetve 
32,8%). A diplomásoknál viszont ismét nyílik az olló 
(27,1, illetve 11,9%). A területi különbségek ezen mu
tatók alapján is jelentősek, és különösen az alsó kate
gória (legfeljebb nyolc osztályt végzettek) alapján szem
betűnők. Az ország 19 járásában a legkevésbé iskolá

zottak aránya meghaladta a 45%ot, közülük tízben 
az 50%ot is. Ezek jól lefedik az ország más szempont
ból is hátrányos helyzetű térségeit VI. 6. 8. . 

A munka világába való visszatérés lehetőségét a kép
zettség mellett az is befolyásolja, hogy a munkavállaló 
milyen hosszú ideig munkanélküli. A munkanélküliek 
kb. egyharmada csak hat hónapnál rövidebb ideig kény
telen távol maradni a munkaerőpiactól. Ez kedvező vo
nás, az viszont már nem, hogy minden hetedik mun
kanélküli legalább négy éve nem talált munkát. Ezek 
a reményvesztett munkanélküliek jórészt már le is 
mond tak arról, hogy valaha aktív keresőkké váljanak. 
A statisztika nyilvántartja azokat is, akik sohasem dol

goztak, mielőtt munkanélküliek lettek. Arányuk 2011
ben még csak 9,2%, 2016ban viszont már 17,5%, azaz 
minden hatodik munkanélküli nem dolgozott még 
életében – legalábbis a legális munkaerőpiacon. 2016
ban több mint 43 ezer munkanélküli tartozott ebbe 
a kategóriába. Egy részük az ún. önkéntes munkanél
küliek közé tartozik, akik hivatalosan nem vállalnak 
munkát, de valahogy megélnek. A munkanélküliség 
idő tartama szerint is vannak területi különbségek, de 
ezek jobbára azt erősítik meg, amit más mutatók alap
ján már említettünk: a gazdaságilag fejlettebb térségek
ben könnyebben és rövidebb idő alatt ki lehet kerülni 
a munkanélküliségből, míg az elmaradott régiókban 
ez hosszabb időt igényel VI. 6. 17. . 

A munkanélküliek megoszlása az egyes településtí
pusok között ugyanolyan, mint a foglalkoztatottaké 
VI. 6. 9. . A rendszerváltozás után gyorsan kialakult tö

meges munkanélküliség a férfiakat súlyosabban érin
tette, mint a nőket. Ennek egyik oka, hogy a nők in
kább a szolgál tatási szektorban dolgoztak, ahol kisebb 
volt a munka nélküliség veszélye. Az 1990es években 
a munkanélküliek több mint 60%a férfi volt. Azóta 
ez a különbség lényegében elolvadt, 2018ban a mun
kát keresőknek már csak 51,2%a volt férfi. A munka
nélküliségi rátában a fordulat már meg is történt: 2018
ban a férfiak e mutatójának értéke 3,5%, a nőké pedig 
4,0% volt.

Kedvező vonása a hazai munkanélküliségnek, hogy 
az egyes korcsoportok munkanélküliségi rátái kö
zött nincsenek kiugró különbségek, azaz a munkanél
küliség egyenlő arányban érinti az egyes generációkat. 
Egye dül a 15–19 évesek korcsoportja mutat az átla
gosnál jóval magasabb értéket, de ez nem jelent külö
nösebb problémát, mert az ide tartozó munkanélkü
liek abszolút száma alacsony.
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karításokban szintén markáns különbségek figyelhetők 
meg: a családok jelentős része nem rendelkezik számot
tevő megtakarításokkal, így nehezen tudja eset leges 
váratlan kiadásait fedezni, vagy fenntartani a ko rábbi 
életszínvonalát, ha elveszíti jövedelmét. Ők a 2020as 
koronavírusjárvány miatt kialakult válsághelyzetben 
is különösen sérülékenynek tekinthetők a depriváció 
(a különféle javak hiánya) szempontjából. További 
prob lémát jelent, hogy míg a társadalmi felemelkedés 
útja nehezen járható, a lefelé tartó mobilitás könnyen 
végbemegy. A mobilitási lehetőségek megteremtésében 
kiemelkedő az oktatás szerepe, így a felsőoktatásban 
való részvétel is. E tekin tetben jelentős különbségek 
vannak az egyes település típusok között, ráadásul az 
elmúlt években a felsőoktatásba való bekerülés lehető
ségei szűkültek VI. 7. 6. , ami a rosszabb helyzetű csalá
dokból származók mobi litási esélyeit csökkenti. A ma
gasabb végzettség a jöve delmekre is kedvezően hat: 
2017ben a felsőfokú végzettségűek egy főre jutó átla
gos jövedelme több mint 30%kal haladta meg az érett
ségizettekét, az alapfokú végzettségűekének pedig 
majd nem a kétszerese. A dip lomások körében a sze

génységnek, a társadalmi kirekesztődés kockázatának 
kitettek aránya is sokkal alacsonyabb. 

A jövedelmivagyoni helyzetet illetően lényeges 
még kiemelnünk a háztartások méretének a szerepét. 
A legjobb helyzetben az egyszemélyes háztartások 
van nak, a legrosszabban pedig a gyermeküket egyedül 
ne velő szülők, illetve a három vagy többgyermekes 
családok. 

A roma lakosság helyzetét, életkörülményeit illetően 
az tapasztalható, hogy bár körükben az országos folya
matokkal összhangban csökkent a szegénység és a ki
rekesztődés kockázata, de 2017ben még mindig há
rom és félszerese volt az országos átlagnak 1 . A pozi
tív változások oka elsősorban a foglalkoztatási mutatók 
javulása volt, de a cigányoknak több mint a fele így is 
súlyos anyagi nélkülözésben élt a legutóbbi vizsgálatok 
alapján. Lakásviszonyaik is rosszabbak az átlagosnál.

Kedvező, illetve javuló helyzetű
társadalmi csoportok

A legjobb helyzetben azok a régiók vannak, amelyek 
a rendszerváltozást követően a külföldi működőtőke
beruházások célpontjai voltak: KözépMagyarország, 
Nyugat és KözépDunántúl. E térségek foglalkozta
tási helyzete, jövedelmi viszonyai jobbak az átlagosnál 
VI. 7. 7.  VI. 7. 8.  VI. 7. 9. , és általánosságban az ott la

kók iskolai végzettsége, idegennyelvtudása is maga
sabb szintű a hazai átlagnál.

A foglalkoztatási adatok is kedvezőbbek ezekben 
a térségekben, így a közfoglalkoztatás jelentősége több
nyire elhanyagolható VI. 7. 10. , mivel a piac elegendő 
álláshelyet kínál – sőt nem egy esetben a vállalkozások 
munkaerőhiánnyal küszködnek. Ez tükröződik a ma
ga sabb átlagos jövedelemben is. Természetesen a ve
zető beosztásúak (gazdasági, igazgatási, érdekképvise
leti vezetők, törvényhozók) 2  területi eloszlását is 
nagy ban befolyásolja a gazdaság, valamint az intéz
mény rendszer térbelisége: ott koncentrálódnak, ahová 
jelentős külföldi befektetések áramlottak az elmúlt év
tizedekben, illetve a központi közigazgatási szerepet 
betöltő településeken. Más országokhoz hasonlóan ki
emelkedő e tekintetben a fővárosok és a körülöttük 
lévő szuburbán térségek szerepe. Így Magyarországon 
Budapest mellett a Budakeszi, a Pilisvörösvári, a Duna
keszi és a Szentendrei járásban a legmagasabb a vezető 
beosztásúak aránya VI. 7. 11. . 

A rétegződéssel kapcsolatos elemzések egyetérte
nek abban, hogy a mobilitási esélyeket növeli a felső

fokú végzettség, amelynek tekintetében szintén ked
vezőbb helyzetben vannak a nagyvárosokban, illetve 
közelükben élők, ahol általában magasabb az egye
temre járók aránya VI. 7. 12. . A felsőoktatási intézmé

TÁRSADALMI TAGOZÓDÁS
Boros Lajos, Pénzes János, Gyuris Ferenc

A társadalmi különbségek mértéke, a társadalom ré
tegződése és annak változásai a mai napig a társada
lomtudományok egyik kulcsfontosságú és nagy érdek
lődésre számot tartó kutatási területét jelentik. A társa
dalmi tagozódást számos olyan tényező befolyásolja, 
illetve leírja, amelyeket a kötet más fejezeteinek térké pei 
mutatnak be – gondolunk itt elsősorban a demográ
fiai folyamatokra, illetve az életminőségre. 

Bár a társadalom tagozódásának leírására szolgáló 
fogalmak többféle társadalmi közegben érvényesek, 
az egyes országok közötti összehasonlítás sok esetben 
lehetetlen vagy nehézkes. Ennek az az oka, hogy töb
bek közt a szabályozások, a jövedelmi kategóriák meg
határozásai és határai, valamint az adatgyűjtési rend
szerek eltérőek. Számos adat nem is áll rendelkezésre 
minden országban. Az elemzés másik nehézségét a Ma
gyarországon elérhető adatok köre, valamint tartalma 
jelenti. Számos, a társadalom tagozódását érintő infor
máció (pl. érdekérvényesítési lehetőségek, baráti kap
csolatok, fogyasztás) nem jelenik meg a hivatalos sta
tisz tikai adatokban, csak korlátozott területi használ
hatóságú felmérésekből érhető el (pl. a Magyar Nem
zeti Bank által készített „Miből élünk” vagy az MTA 
Társadalomkutató Intézet által készített „Osztálylét
szám 2014” kutatás). Ezek általában csak országosan 
vagy a régiók szintjén értelmezhetők, illetve legfeljebb 
az egyes településtípusok közötti összehasonlítást te
szik lehetővé.

A társadalom tagozódásának vizsgálata

Társadalmi tagozódás alatt a társadalom csoportjait, 
illetve egymáshoz való viszonyukat értjük. A kutatá
sok elsősorban a gazdasági (jövedelem, illetve va
gyon), a kulturális (tudás, kulturális tevékenységek, 
kultúrafogyasztás) és a kapcsolati tőke (ismerősök 
száma, társadalmi helyzete) alapján szokták a társa
dalom tagozódását elemezni. Ehelyütt főképp azokat 
a tényezőket mutatjuk be, amelyek a gazdasági tőké
hez kapcsolódnak. A társadalmi és kulturális tőke 
társadalmat tagoló szerepét elsősorban az életminő
ségről szóló fejezet tárgyalja. E fejezetben a személyi 
jövedelemadó kiszámításának alapját képező adato
kat, azaz a bruttó átlagösszegeket használtuk a jöve
delmi különbségek bemutatására.

A társadalom tagozódása természetesen nem ál
landó; a gazdasági, társadalmi változások új feltétele

ket alakítanak ki, és ezzel a rétegződésre is hatnak. Így 
fontos a szabályozások, az adórendszer, az elérhető tá
mogatások és kedvezmények alakulásának, valamint 
a közjavak, közszolgáltatások elérhetőségének szerepe 
a társadalmi különbségek alakításában, fenntartásá
ban vagy éppen csökkentésében. De egyre fontosabb 
például az információs társadalomba való bekapcso
lódás, illetve az arra való lehetőség és képesség is – az 
ehhez kapcsolódó térképeket, adatokat az életminő
ségről szóló fejezet mutatja be. Hasonló szerepe van a 
tudásnak, az élethosszig tartó tanulásnak, amely hoz
zájárul az egyének munkaerőpiaci helyzetének javítá
sához. A tudás összefügg a társadalmi mobilitással is, 
vagyis azzal, hogy az egyéneknek a társadalomban el
foglalt helyzete hogyan változik. A 2020as koronaví
rusjárvány és a következtében kibontakozó gazdasági 
válság potenciális hatásai szintén összefüggenek a tár
sadalom tagozódásával; az egyes csoportok eltérő mér
tékben vannak kitéve a kedvezőtlen hatásoknak (pl. 
egészségügyi kockázatok, munkahelyek megszűnése, 
megtakarítások felélése, oktatásban való részvétel), il
letve különbözően tudnak rájuk reagálni.

Magyarországi folyamatok

Az elmúlt évtizedekben több hazai és nemzetközi fo
lyamat is hatott a magyar társadalom tagozódására: 
a rendszerváltozás és a hozzá kapcsolódó gazdasági 
változások, a globalizáció folyamata (ehhez kapcsoló
dóan a gazdaság, a foglalkoztatási és a bérviszonyok 

változása), a 2008–2009es gazdasági válság, valamint 
az adók és a szociális támogatások rendszerében vég
bement változások.

A legutóbbi (2014es) rétegződéskutatás nyolc na
gyobb csoportot különített el a magyar társadalomban. 
Ez alapján az elit tagjai döntően a nagyvárosokban és 
ezek agglomerációjában élnek, magasan képzettek, 
több nyire már a szüleik is ehhez a társadalmi csoport
hoz tartoztak. A felső középosztálybéliek jövedelem és 
végzettség tekintetében elmaradnak az elittől, de jelen
tős a kulturális és kapcsolati tőkéjük. A feltörekvő fia-
talok is viszonylag nagy kulturális és kapcsolati tőkével 
bírnak, és esélyük van a legjobb helyzetű csoportokba 
kerülésre. A vidéki értelmiség tagjai átlagos, de kiszá
mítható jövedelemmel rendelkeznek, magas a kultúra 
iránti igényük. A „kádári” kisemberek főleg kisebb te
le pülésen élnek, jövedelmükből nehezen jönnek ki. 
A sod ródók közt magas az egyedülállók aránya, végzett
ségük alacsonyközepes. A munkások alacsony végzett
sége meglehetősen bizonytalan anyagi helyzettel pá
rosul. A leszakadtak kevés kapcsolati vagy kulturális 
tőkével rendelkeznek, és jellemző, hogy már a szüleik 
is hasonló helyzetben voltak.

Ezek alapján a hazai társadalomszerkezet szembetű
nő jellegzetessége a középosztály gyengesége VI. 7. 1. ; 
a rendszerváltozást követően nem ment végbe ennek 
a csoportnak a megerősödése, kiszélesedése. Ezzel 
együtt érdemes megjegyezni, hogy a magyar jövedel
mi különbségek nemzetközi összehasonlításban nem 
számí tanak magasnak, bár az elmúlt években nőttek 
VI. 7. 2.  VI. 7. 3.  VI. 7. 4. . Az Európai Bizottság elemzése 

szerint a jelenlegi magyarországi adórendszer a tár
sadalmi polarizációt serkenti, mert a magasabb jöve
delműeknek kedvez. Nagy szerepe van a társadalom
szerkezet alakulásában a lakóhelynek is; a nagyváros
okban, illetve  vonzáskörzetükben élők általában jobb 
helyzetben vannak, mint a kisvárosokban, falvakban 
élők VI. 7. 5. .

A Magyar Nemzeti Bank felmérései alapján 2014 
és 2017 között a magyar háztartások vagyona nőtt, de 
ez elsősorban az ingatlanok értékének növekedéséből 
származott. A vagyonnövekedés leginkább a társada
lom legkedvezőbb helyzetű rétegét érintette. A megta
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2  A vezető beosztásúak különösen nagy arányban
koncentrálódnak a fővárosban és agglomerációjában

1  Az ország roma népessége túlnyomórészt a halmozottan 
hátrányos helyzetű társadalmi csoportokhoz tartozik
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ipar meghatározó hazai körzetei. A nyomasztó tartós 
munkanélküliség néhány év leforgása alatt komplex 
szociális problémakörré terebélyesedett, amelyből csak 
néhány szerencsésebb térség tudott kilábalni (pl. Orosz
lány és Várpalota térsége). 

Az 1990es években az elmaradott térségek erőtel
jes térbeli elkülönülését lehetett megfigyelni, amelynek 
során az ott élő és oda kiszoruló népesség elszegénye
dése jelentős mértékű volt. Az ezredforduló után az 
elmaradott területek köre kevéssé változott, ugyanak
kor számos jelenségben további leszakadás vagy csak 
szerény mértékű javulás mutatkozott. Ilyen az iskolá
zottság és a foglalkoztatás jelentősen alacsonyabb szint

je, amely a jövedelmi adatokban is tükröződik VI. 7. 16. . 
A közfoglalkoztatás – különösen a nagyobb városok 
ingázási zónáitól messzebb eső településcsoportok 
lakói körében – az életpályák elengedhetetlen részévé 
vált VI. 7. 10. . A periférikus, alacsony népességű telepü
léseken a munkaerőpiacról való kiszorulás következté
ben a szociális segélyekben részesülők aránya is magas. 
A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók kiugróan 
magas aránya több térségben egyértelműen jelzi a rend
kívül korlátozott társadalmi mobilitási esélyeket. A köz
szolgáltatások szerény nívója, az intézményi ellátottság 
sok esetben csökkenő mértéke párosul a gazdasági sze
replők igen korlátozott jelenlétével. A meghatározó 
ván dorlási veszteség mellett az etnikai és a demográ
fiai folyamatok a roma népesség növekvő térségi ará
nyait jelzik az elmaradott településcsoportokban. A tér
ségi szintű szegregálódás jelei már a 2000es évektől 
kezdve megjelentek a Cserehát, Ormánság és a belső 
perifériák (pl. BelsőSomogy, KözépTiszavidék, Ti
szazug) területén. Emellett az egyes településrészek 
fel illetve leértékelődésével a falvakon és városokon 
belüli szegregáció is erősödött 3 .

A statisztikai adatok azonban a karakteres és meg

nyek közelsége kedvezően hat a felsőoktatásban részt 
vevők arányára, azaz a regionális képzési centrumok
nak nagy szerepe van a mobilitási esélyek megteremté
sében, fenntartásában. Az elmúlt évek kutatásai alap
ján az is kijelenhető, hogy az eleve jobb helyzetben 
lévők, magasabb végzettséggel rendelkezők gyermekei 
nagyobb eséllyel jutnak be a felsőoktatásba, míg a sze
gényebbek, a periférikus térségekben élők kiszorul
nak onnan – ami a társadalmi különbségek megme
revedéséhez, sőt növekedéséhez vezethet. Az oktatás 
jelentőségét az is mutatja, hogy a nemzetközi tapaszta
latok alapján az alacsony képzettségűek közül többen 
veszítik el a munkájukat gazdasági válságok idején.

A 2009 és 2018 közötti időszakban a települések 
túlnyomó többségében nőttek a reáljövedelmek, ami 
részben a gazdasági növekedésnek volt köszönhető, hi

szen a 2008–2009es gazdasági válságból való kilába
lás javította a foglalkoztatási helyzetet. Jelentősen meg
nőtt ebben az időszakban az ideiglenesen vagy tartó
san más EUtagállamokban munkát vállaló magyarok 
száma is. Az ő magasabb bérnívójuk közvetlenül is 
emelte a jövedelemszínvonalat (és sok háztartás be
vételeit), egyes ágazatokban pedig a külföldi munkavál
lalás miatt kibontakozó munkaerőhiány miatt nőttek 
a bérek. A magyar adórendszer változásai is hasonló 
hatást váltottak ki; a minimálbérek adókötelessé vá
lása miatt ugyanis a legalacsonyabb jövedelemmel ren
delkezők fizetését emelni kellett, hogy az új szabályo
zás miatt ne csökkenjen a nettó keresetük. Emellett 
a 2011től létrejött egységes közfoglalkoztatás is hoz
zájárult a jövedelmi viszonyok javulásához, hiszen e 
rendszerben azok is hivatalos jövedelemhez jutottak, 

akik korábban nem rendelkeztek vele VI. 7. 10. . Ez az 
oka annak, hogy a legnagyobb átlagjövedelemnöve
kedést mutató települések jelentős része periférikus 
térségekben található VI. 7. 13. , illetve ugyanezen fo
lya matok eredményeképpen csökkentek a szegény
ség különböző mutatói is. A településtípusok közötti 
különbségek ugyanakkor továbbra is megmaradtak. 
A legmagasabb jövedelmi kategóriákba tartozók aránya 
a budapesti agglomerációban, valamint Győr és Szé
kesfehérvár környékén a legnagyobb. E térségekben 
az adózók több mint egynyolcada 5 millió forint fe
letti személyijövedelemadóalappal rendelkezett – ez 
az érték a legrosszabb helyzetű járásokban mindössze 
34% VI. 7. 15. .

Nyugat és KözépDunántúl, valamint KözépMa
gyarország előnyösebb helyzete a megtakarításokban 
is tetten érhető. Budapesten például majdnem három
szor nagyobb a magánnyugdíjmegtakarítással rendel
kező háztartások aránya, mint a DélAlföldön VI. 7. 14. . 

Szegénység és hátrányos helyzet

Magyarországon – a volt szocialista, majd rendszer
váltó országokhoz hasonlóan – az 1990es években je
lentősen nőttek a területi társadalmi egyenlőtlenségek. 
A részben már a rendszerváltozást megelőzően meg
indult folyamatok következtében bontakozott ki az 
a transzformációs válság, amely néhány év leforgása 
alatt a teljes foglalkoztatottság illúziójából 1993ra a kö
zel 700 ezer fős munkanélküliség realitásába taszította 
az országot. Az 1990es évek első felében tapasztalt gaz
dasági visszaesés meghatározó térségi különbségeket 
mutatott.

A szocializmus időszakában is jól azonosíthatóan 
meglévő, tradicionálisan elmaradott területek mellett 
a rendszerváltozás után megjelentek az ipari struktu
rális válságtérségek – a leépülő szénbányászat és nehéz
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merevedő térségi különbségek mellett is a legelmara
dottabb településcsoportok helyzetének szerény mér
tékű javulásáról, felzárkózásáról tanúskodnak. Ezzel 
együtt a különböző komplex mutatók alapján még 
mindig jelentősek az egyes járások közötti térbeli–
társadalmi különbségek. A deprivációs index VI. 7. 17.  
a foglalkoztatottság (munkanélküliek, illetve közmun
ka programban részt vevők aránya), a jövedelmek, az 
is kolázottság (a legalább középfokú végzettségűek 
aránya), a lakásviszonyok (a komfort nélküli lakások 
aránya), valamint a fogyasztás (az ezer főre jutó új sze
mélygépkocsik száma) mutatóit összevonva készült. 

A polgárosodási index VI. 7. 18.  az oktatás (felsőokta
tásban részt vevők aránya) és a munkaerőpiaci helyzet 
(vezetők aránya) mellett a társadalmi aktivitás mértéke 
(választási aktivitás, civil és nonprofit szervezetek ará
nya), illetve az idegennyelvtudás szintje alapján készült. 
A két mutató alapján kirajzolódnak azok a térségek, 
amelyekben halmozottak a kedvező vagy a hátrányos 
helyzet különböző dimenziói. A legjobb helyzetben 
ÉszaknyugatDunántúl mellett a budapesti agglo me
ráció és a megyeszékhelyek járásai vannak. A kedvezőt
len helyzetű járások az ország északkeletikeleti részén, 
valamint a KözépTiszavidéken koncentrálódnak.

Fejlesztéspolitikai válaszok

A területfejlesztés kedvezményezett térségeinek és 
településeinek lehatárolása azt a célt szolgálja, hogy 
a legelmaradottabb településkör célzott támogatását, 
ezáltal fejlesztését lehessen megvalósítani. Már a rend
szerváltozás előtt (1986ban) sor került a fejlesztendő 
te lepülések listájának összeállítására, amelyet 1991ben 
módosítottak. A későbbi évek során több alkalommal 
kijelölték a területfejlesztés szempontjából kedvezmé
nyezett településeket, valamint térségeket (az 1990es 
évek elején foglalkoztatási körzetek, majd a többször 
változó kistérségek, végül 2014től a járások jelentet
ték ennek alapját). A többször is módosult módszer
tan és a felhasznált jelzőszámok változó köre megne
hezíti a közvetlen összehasonlítást, a rendszerváltozás
tól 2015ig készült nyolc települési lehatárolás mégis 
egységes logikai keretet alkot. A társadalmi, gazdasági 
és infrastrukturális szempontból elmaradott (ily mó
don a területfejlesztés által kedvezményezetté váló) te
lepülések összesített térképe kirajzolja országunk elma
radott, periférikus térségeit VI. 7. 19.  VI. 7. 20. . 

Az elmaradottnak minősített települések jellemző 
földrajzi csoportosulást mutatnak. Tipikusan az ország 
északkeleti és délnyugati megyéiben összpontosul az 
érintett települések túlnyomó része, azon belül is erős 
koncentrálódás körvonalazódik a határ menti térsé
gekben. Az elmaradott települések térbeli átrendező
dése a rendszerváltozás után egyértelműen a nyugat
ról kelet felé való elmozdulásról tanúskodik, valamint 
a Budapesttől és a megyeszékhelyektől való szerényebb 
mértékű eltávolodás is megfigyelhető. A kedvezménye
zett településekre vonatkozó lehatárolások és más fej
lettségi vizsgálatok azt jelzik, hogy az elmaradottnak 
minősülő településállomány a hagyományosan peri
férikus és a rendszerváltozás után kiformálódott, szer
kezeti válság sújtotta térségekben koncentrálódik. Az 
elmaradottság egyre több társadalmi, gazdasági jelző
számban tükröződik, és mára egymástól kevéssé elkü
löníthetővé teszi a periférikus térségek típusait. A nyu
gatiészaknyugati országrész, valamint Budapest és 
a fejlettebb megyeszékhelyek felértékelődése az elma
radott települések térbeli elrendeződésére is kihatott. 
A lemaradó települések területi szerkezete összességé
ben megmerevedni látszik az ezredforduló után. Kelet 
felé figyelhető meg szerényebb eltolódás, ugyanakkor 
a leginkább hátrányos helyzetűnek tekinthető telepü
léscsoportok északkeleti és délnyugati országrészben 
való koncentrálódása megmaradt. A felzárkóztató prog
ramok is leginkább e térségekre összpontosítottak 
VI. 7. 19. , de viszonylag kevés eredménnyel; egyelőre 
nem tudták számottevően mérsékelni az életszínvo
nalbeli, vagyoni és jövedelmi egyenlőtlenségeket.
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