
Népességmozgások hazánkban



1. csapat – Vészesen fogy a magyar! Milyen mutatókkal 
dolgozunk, miről beszélhetünk hazánk esetében, milyen 

nehézségeket állít elénk a probléma?

l Természetes szaporodás = születések – halálozások

l Ha többen halnak meg, mint ahányan születnek, akkor természetes fogyásról 
beszélünk

l Népesség reprodukciója: ha egy pár 2 gyermeket vállal, akkor reprodukálja 
önmagát

l Legnagyobb természetes fogyás: Nógrád, Békés, Zala; Legkisebb term. fogyás: 
Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar, Pest

l 2017–2018: élveszületés és a halálozás is csökkent!

l Hazánkban természetes fogyás → folyamatosan nő! (2018-ban -41.000 fő...)

l Rendszerváltozás (1989–90) → születések lecsökkennek, halálozások magasak, 
de stagnálnak

l Női-férfi szerepek, gondolkodás változik → kitolódó házasság és gyermekvállalás, 
karrierizmus, ha család akkor kevés gyerek stb.

l Kevés aktívkorú (adózik + nyugdíjjárulékot fizet → eltartja a nyugdíjasokat) → 
egyre több nyugdíjas korú = vagy a fiatalnak nincs megtakarított pénze vagy a 
nyugdíjasnak nincs nyugdíja...



A nyugdíjrendszer válsága...



2. csapat – Mikortól fogy a magyar? Mivel 
próbálkoztak régen és mivel most? A Ratkó-korszak 
következményei és megoldási kísérletek 2019-ben!

l Ratkó-korszak (1950–56) → terhességmegszakítások tiltása → népesség nő

l Női egyenjogúsítás kiteljesedése → nők munkába állnak → gyermekvállalási kedv 
enyhül 

l Állam lépése: kedvezmények (pl. fizetett szülési szabadság, gyes) → picit újra 
nő a gyermekvállalási kedv

l 1970-80-as évek, az állam újabb lépése: Ratkó-korszak gyerekei felnőnek, 
családalapítás + családosok lakáskedvezményt kapnak → újabb nagyobb 
népességnövekedés

l 1981 a csúcs (10,7 millió fő) → azóta csak csökken!!! Jelenleg 9,78 millió fő!

l Csökkenés okai: politikai-gazdasági megingás, munka elvesztése, stressz, 
szenvedélybetegségek stb.

l Megoldási kísérletek 2019-ben!

l Fiatal házasok gyermekvállalási támogatása (a 10 millió Ft-os hitel); kibővített 
CSOK; csökkentett jelzáloghitel már a második gyermek után; Szja-mentesség 4 
gyermek után; nagycsaládosok autóvásárlási kedvezménye 3 gyerek esetén; 
bölcsődék számának és miőségének növelése; nagyszülő is igényelheti a 
Gyedet!



3. csapat – Miért fogy a magyar? Mik az egészségügyi okok, 
mik a következmények és meddig tartható ez fenn? Az 

elöregedő társadalom mutatói és negatívumai, az alulról 
szűkülő korfa figyelmeztetése! 

l Születéskor várható élettartam (2016): 76,4 év → fejlett országokhoz 
képest alacsony, de növekszik!

l 2 vezető halálok: daganatos, illetve szív- és érrendszeri 
megbetegedések → leginkább a középkorúakat veszélyezteti!

l Kialakulásának okai: stressz, helytelen táplálkozás, 
szenvedélybetegségek, megelőzés hiánya, nehéz fizikai munka stb.

l Fiatalkorúak (0–14 éves): ~1,4 millió fő → súlyosan csökken!
l Aktívkorúak (15–64 éves): ~6,6 millió fő → nagyon csökken!
l Időskorúak (65< éves): ~1,8 millió fő → növekszik!



http://www.ksh.hu/interaktiv/korfak/orszag.html

http://www.ksh.hu/interaktiv/korfak/orszag.html


4. csapat – Az országon belüli migráció tendenciái 
napjainkban. Miért váltunk/költözünk országon belül? 

Milyen problémákat okoz és milyen megoldások jöhetnek 
szóba?

l Migráció = vándorlás (települések, régiók, országok, kontinensek közötti is 
lehet)

l Miért váltanak az emberek? → jobb megélhetés, biztonság, több 
lehetőség, kihívás, kíváncsiság stb.

l Leginkább az aktívkorúak, fiatal felnőttek a mobilisak
l ÉK-Kelet-Magyarországról vándorolnak el a legtöbben, a Közép-

Magyarországi és a Nyugat-Dunántúli régióba

l Több tízezer főt jelent ez alig fél évtized alatt!!!
l Az egy főre jutó GDP problémája, mint mutató: csak megyékre leosztva ad 

információt, azon belüli területi különbségekre nem!

l Megoldások a súlyos belső vándorlásra: területfejlesztés, vidékfejlesztés, 
munkahelyteremtés, fizetések kiegyensúlyozása stb.



5. csapat – Magyarország és a kivándorlás. Miért 

költözünk külföldre és mik ennek a megoldatlan 

következményei?

l Vándorlási egyenleg = bevándorlók – kivándorlók

l Tényleges szaporodás/fogyás = vándorlási egyenleg + természetes 
szaporodás/fogyás

l Kivándorlásban érintett korosztály: döntő többségben az aktívkorúak

l Magyar állam vesztesége: munkaerő, adózók, családalapítók
l Kb. 600.000 magyar él Európa szerte → legtöbb Németország, 

Ausztria, Nagy-Britannia
l Utóbbi években minimálisan, de csökken a kivándorlás mértéke!
l Jelentős munkaerőhiány a magyar gazdaságban: vendéglátóipar, 

kiskereskedelem, építőipar
l Pótlás más nemzetekből: kínai, vietnami, thaiföldi, koszovói, román, 

ukrán



6. csapat – Magyarország pozíciója a nemzetközi 
migrációban. Mik lehetnek számunkra a migráció 

előnyei és hátrányai?
l Legtöbben a szomszédos országokból vándorolnak be

l Menekült = valamilyen kényszer hatására hagyja el hazáját (politikai 
üldöztetés, háború, klímaváltozás stb.)

l Közép-magyarországi régióba és Győr-Moson-Sopron megyébe 
telepednek le a legtöbben → kiegyenlíti a természetes fogyást a 
területeken!

l Pozíció: Magyarország = tranzitország („áthaladó forgalom”) 
l Pozitív vs. negatív megítélés alakulása: kérdés hogyan viszonyul a 

többségi társadalom az újonnan érkezőkhöz!?
l Előítéletek: „a legtöbb menekült terrorista”, „megerőszakolnak minden nőt”, 

„barbárok/civilizálatlanok” stb. 

l Miben hibázott a „Nyugat”? → kevésbé foglalkozott az asszimilációval, 
helyette nézte az etnikai különállást... → ???

l Vannak Magyarországon is kifejezetten pozitív esetek!?



https://www.ined.fr/en/everything_about_population/population-games/tomorrow-population/
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