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Összefoglaló
2009. január 1-jén az ország népességének lélekszáma 10 millió 31 ezer fõ
volt, 14 ezerrel kevesebb, mint egy évvel korábban. A népességszámot
meghatározó népmozgalmi folyamatok a következõk szerint alakultak:
emelkedett a születések, csökkent a halálozások száma, a nemzetközi
vándorlás pozitív egyenlege meghaladta az egy évvel korábbit. Az elõzetes
adatok szerint 2008-ban 99 200 gyermek született, 130 000 lakos hunyt
el, a nemzetközi vándorlásból adódó többlet 16 800 fõ volt. 

1. tábla
Fontosabb népmozgalmi események 

A születések száma 1,6 százalékkal emelkedett, ez az elõzõ évinél mintegy
1600-zal több újszülöttet jelentett. A 99 200 fõs születésszám az emelke-
dés ellenére sem érte el a két évvel korábbi szintet, és lényegében belesi-
mul az elmúlt tíz év trendjébe, amit a születések ingadozásokkal tarkított
alacsony szintje és a tartósan 100 000 alatti születésszám jellemez. 
A halálozások 2008. évi 130 000 fõs száma 3000-rel kevesebb, mint egy
évvel korábban, ez 2,2 százalékos csökkenést jelent. A halálozások
számának másfél évtizede tartó, alapvetõen mérséklõdõ irányzata megtor-
panni látszott az elmúlt években, de a 2008. évi újabb csökkenés az utób-
bi három évtized legalacsonyabb értékét eredményezte. A folyamat
fokozatosan öregedõ népesség-összetétel mellett zajlik, párhuzamosan a
halandóság javulásával és a várható élettartam emelkedésével. A 2007.
évi megtorpanást követõen 2008-ban folytatódott a csecsemõhalálozás
javuló irányzata: az ezer újszülöttre számított 5,6-es arányszám az eddigi
legalacsonyabb érték. 
A házassági mozgalom csökkenõ irányzata 2008-ban is folytatódott. A há-
zasságkötések száma az ezredfordulót követõ években alacsony szinten
ingadozott, inkább stagnált, 2007-ben viszont jelentõsen visszaesett. A
2008. évi 40 100 házasságkötés az elõzõ évi alacsony szinthez viszonyít-
va is újabb, 1,8 százalékos csökkenést, mintegy 700-zal kevesebb
házasságkötést jelent. 
A válások évenkénti száma az elmúlt tíz évben 24–25 ezer körül ingado-
zott, az utóbbi években viszont lassan, de folyamatosan emelkedik. A
2008. évi 25 300 válás csak kismértékben haladta meg az elõzõ évit, de a
legmagasabb volt az elmúlt öt évben. A válások abszolút számának éven-
kénti változása egyre kevésbé reprezentálja a párkapcsolatok stabilitását,
mivel mind kevesebb házasságkötésre, illetve házasságban élõ párra vo-
natkoztatható.
A születésszám emelkedése és a halálozások csökkenése mérsékelte a
népesség természetes fogyásának ütemét. A születések és halálozások
egyenlegeként 2008-ban 30 800 fõ volt a népesség természetes fogyása,
ez 13 százalékkal alacsonyabb a 2007. évinél. A nemzetközi vándorlás
hosszabb ideje fennálló pozitív egyenlege csak mérsékelni tudja a termé-
szetes fogyásból adódó népességszám-csökkenést. A 2008. évi, 16 800 fõ-
nyi nemzetközi vándorlási nyereség 2600-zal, mintegy 18 százalékkal ha-
ladta meg az elõzõ évit. A kisebb mértékû természetes fogyás és az elõzõ
évit meghaladó vándorlási többlet eredményeként a 2007. évi 21 ezerrel
szemben 2008-ban 14 ezer fõvel csökkent a népesség lélekszáma. A
tényleges fogyás mérséklõdése közel kétharmad részben a születésszám
emelkedésébõl, illetve a halálozások csökkenésébõl adódott, mintegy egy-
harmad részben pedig a növekvõ bevándorlási többlet eredménye. 
A népesség életkor szerinti összetételében folytatódtak a már hosszabb
idõ óta tapasztalt szerkezeti változások. Felgyorsult a népesség elörege-
dési folyamata. A 60 éves és idõsebb népesség száma és aránya elõször
1992-ben haladta meg a 0–14 éves, gyermekkorú népességét, 2005-ben
viszont már a 65 évesek és ennél idõsebbek is többen voltak, mint a
gyermekkorúak. 2009. január 1-jén 100 gyermekkorú lakosra 110 idõsko-
rú, legalább 65 éves lakos jutott. 
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2007 = 100,0

Élveszületés 97 613 99 200 101,6
Halálozás 132 938 130 000 97,8
Csecsemőhalálozás 577 555 96,2
Házasságkötés 40 842 40 100 98,2
Válás 25 160 25 300 100,6
Terhességmegszakítás 43 870 44 300 101,0
Természetes szaporodás/fogyás –35 325 –30 800 87,2
Tényleges szaporodás/fogyás –20 757 –14 000 67,4

+) Előzetes, részben becsült adatok.
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1. ábra
A népesség nem és korcsoport szerint, 2009.  január 1.+)

Házasságkötés, válás
A házassági mozgalom hosszú idõ óta gyengülõben van. Az ezredfordulót
követõ években megkötött 44–46 ezer házasság az 1970-es évekre jellemzõ
évi 90–100 ezres számnak már csak kevesebb mint fele volt. Különösen
feltûnõ a visszaesés mértéke, ha figyelembe vesszük, hogy az 1970-es
években a Ratkó-korszakban született nemzedékek tagjai kötöttek nagy
számban házasságot, az ezredforduló éveitõl pedig az õ gyermekeik
ugyancsak nagy létszámú korosztálya lépett házasodási korba. A 2008.
évi 40 100 házasságkötés 1,8 százalékkal alatta marad az elõzõ évinek, és
– az elsõ világháború idõszakától eltekintve – a legalacsonyabb adat a
népmozgalmi statisztika 130 éves történetében. A házasságra lépõ párok
életkora az ezredforduló óta átlagosan három évvel lett magasabb.

2. ábra
Ezer megfelelõ korú nem házas nõre jutó házasságkötés

Tizenéves hölgyeket csak elvétve találni a házasulandók között, a koráb-
ban jellemzõ 21–22 évrõl pedig a 20-as éveik második felére tolódott az
elõször házasságra lépõ nõk átlagos életkora. A férfiaknál hasonló jelen-
ség figyelhetõ meg, de közülük jelenleg a 30-as éveik elsõ felében járók
kötnek leggyakrabban házasságot. A házasságkötések csökkenése fõleg a
20–24 éves fiatalok megváltozott demográfiai magatartásával függ össze,
de 2008-ban a 35 év alatti férfiak és nõk valamennyi korcsoportjában visz-
szaesés történt az elõzõ évhez képest. Kismértékû emelkedés csak a 35–49
éves korosztályok házasságkötéseinél tapasztalható. Úgy tûnik azonban,
hogy a fiatalon elmaradt házasságokat egyre ritkábban pótolják az idõ-
sebb életkorokban, a jelenségben tehát nemcsak a  halogató magatartás,
hanem a házasságon alapuló párkapcsolattal szembeni tartózkodás is
megmutatkozik.
A 2008. évi 25 300, bíróság által felbontott házasság számszerûen alig

több, mint az egy évvel korábbi 25 160 válás. A magas szinten stagnáló
abszolút számuk azonban a házasságok stabilitásának további gyengülé-
sére utal, ha a házasságkötések továbbra is csökkenõ számához vagy a
házasságban élõk jelentõsen visszaesõ arányához viszonyítjuk. A jelenlegi
válási gyakoriságok mellett a házasságra lépõ párok 42 százaléka nem
ünnepelné meg ezüstlakodalmát. Az elváltak korösszetételét tekintve lassú
eltolódás figyelhetõ meg az idõsebb korosztályok felé. Igaz, továbbra is a
20-as éveikben járó nõk esetében a leggyakoribb a válás, ám mértéke az
elmúlt néhány évben csökkent, ugyanakkor a 30–35 évesnél idõsebb
házasfelek körében emelkedõ irányzatú és egyre gyakoribb. Ez minden
bizonnyal összefügg a házasulók átlagos életkorának emelkedésével, de
utalás egyben arra is, hogy a hosszabb ideje fennálló házasságok veszé-
lyeztetettsége is növekszik. 
A ritkuló házasságkötések és a gyakori válások érzékenyen érintik a há-
zasságok mérlegét. Változatlanul jóval több házasság szûnik meg özve-
gyülés és válás miatt, mint amennyi új létrejön házasságkötés révén. Az
elõbbiek száma 2008-ban mintegy 73 800, az utóbbié csak 40 100 volt.
Miután e folyamat tartós, jelentõsen módosult a népesség családi állapot
szerinti összetétele. 1990 óta 20,3-ról 31,7 százalékra emelkedett a nõtle-
nek, illetve hajadonok és 7,4-rõl 10,5 százalékra nõtt az elvált családi álla-
potú népesség aránya. Ezzel párhuzamosan a házas népesség részaránya
jelentõsen, 61,2-rõl 46,5 százalékra csökkent. Néhány év óta figyelhetõ
meg az a jelenség, hogy a 15 éves és idõsebb népesség körében a háza-
sok kisebbségbe kerültek, mivel 2004 óta a felnõtt lakosság kevesebb
mint fele házas családi állapotú.

2. tábla
Házasságkötés és -megszünés

+) Előzetes, részben becsült adatok.
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3. ábra
A 15 éves és idõsebb népesség családi állapot szerint

Születés, terhességmegszakítás
A születések száma 1998-ban esett elõször százezer alá, és azóta sem
érte el ezt a szintet. A 2003. évi mélypontot követõen lassú emelkedés
volt észlelhetõ, ami 2007-ben megállt, majd 2008-ban a folyamat ismét
növekedésbe fordult. A születések 2008. évi száma 99 200, közel 1600-zal,
azaz 1,6 százalékkal több, mint az elõzõ évi, de elmarad a két évvel koráb-
bitól. A szülõ nõk egyes korcsoportjait tekintve új jelenség, hogy kismér-
tékben emelkedett a tizenévesek – és 1990 óta elõször – a 20–24 éves
nõk termékenysége. Mindemellett 2008-ban az összes újszülött alig több
mint egyötöde származott 25 éven aluli fiataloktól, szemben a 2000. évi
37 százalékkal. Folytatódott a 30 év feletti nõk termékenységének lassú,
de egyenletes növekedése, ennek eredményeként 2008-ban tõlük szárma-
zott a születések közel 48 százaléka, szemben a 2000. évi 25 százalékkal.
A szülõ nõk fõbb korcsoportjait tekintve 2008-ban egyedül a 25–29 éve-
sek termékenysége nem növekedett az elõzõ évhez képest. 

4. ábra
Egyes nõi korcsoportok részesedése az összes születésszámból

Az éves születésszám fontos tényezõje a házas és nem házas termékeny-
ség alakulása. Az adatok azt mutatják, hogy a születésszám 2008. évi több-
lete kizárólag a házasságon kívül született gyermekek számának emelke-
désébõl ered, mivel a házastársi kapcsolatokban a születések száma és
aránya tovább csökkent. 2008-ban az újszülöttek 39,5 százaléka házassá-
gon kívül jött világra, ami a hivatalos népmozgalmi statisztika történeté-
ben az eddigi legmagasabb érték. Ez az arány 1990 óta több mint három-
szorosára, 1980-hoz viszonyítva öt és félszeresére emelkedett. A házassá-
gon kívüli születések térnyerése szorosan összefügg azzal a ténnyel, hogy
a szülõképes korú nõi népességen belül is erõsen emelkedett a hajadon
családi állapotú és az élettársi kapcsolatban élõ nõk hányada, ugyanakkor
számottevõen visszaesett a házasságban élõké. Az éves születésszám
szempontjából azért fontos a házas termékenység alakulása, mert a há-
zasságban élõ nõk gyermekvállalási gyakorisága több mint kétszerese a
nem házas nõkének.

5. ábra
Élveszületések az anya családi állapota szerint

A 2008. évi termékenységi szint mellett száz nõ 135 gyermeket hozna vi-
lágra élete folyamán, ami mérsékelt emelkedést jelez a 2007. évi 132-es
adathoz képest. Ez azonban még mindig messze kevesebb, mint az egy-
szerû reprodukció biztosításához átlagosan szükséges 210 gyermek. A
bruttó reprodukciós együttható értéke 0,659 volt, azaz a 2008. évi termé-
kenységi szint mellett ezer nõ élete folyamán 659 leánygyermeknek adna
életet, így a felnövekvõ gyermekgenerációk létszáma több mint egyhar-
maddal maradna el a szülõi nemzedékek létszámától. 

6. ábra
A szülészeti események alakulása
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A terhességmegszakítások tartósan csökkenõ irányzata 2008-ban megtor-
pant. A születésszám emelkedésével együtt kismértékben nõtt a mûvi ve-
télések száma is. A 2008. évi 44 300 beavatkozás 430-cal, azaz 1 száza-
lékkal több, mint az elõzõ évi. Az emelkedés kizárólagos forrása a 25 év
alattiak és a 40 év fölöttiek korosztálya. A születések és a mûvi vetélések
számának párhuzamos növekedése miatt nem változott a két szülészeti
esemény egymáshoz viszonyított aránya. 2008-ban száz élveszületésre az
elõzõ évivel lényegében azonos számú: 45  mûvi vetélés jutott.

Halálozás 
A halálozások száma az 1990-es évek elejétõl ingadozásokkal tarkított, de
alapvetõen csökkenõ trendet követ. Az 1993. évi, 150 000-et meghaladó
adat hosszú évtizedek óta a legmagasabb volt. Innen indult meg a csök-
kenés, gyakran megszakítva egy-egy emelkedést hozó évvel. A 2008. évi
130 000 halálozás nemcsak az elõzõ évihez viszonyítva mutat jelentõs
javulást, hanem 1974 óta egyben a legalacsonyabb érték is. 2008-ban
közel 3000 fõvel, azaz 2,2 százalékkal kevesebben hunytak el, mint egy
évvel korábban. Ehhez hozzájárulhatott a periodikusan visszatérõ influen-
zajárvány és a tartós kánikula elmaradása, ami korábban számottevõ
többlethalálozással járt. A 2008. évi havi halálozási adatok alátámasztják
azt a megállapítást, hogy a mortalitás általános javulása is hozzájárult a
halá-lozások számának csökkenéséhez. Az év kilenc hónapjában alacso-
nyabb volt és csak háromban volt magasabb az elhalálozások száma, mint
2007 azonos idõszakában.

7. ábra
A halálozások száma havonta

2008-ban ezer lakosra 13 halálozás jutott, a férfiaknál 13,9, a nõknél 12,1
volt ennek a mutatónak az értéke. Az elõzõ évhez viszonyítva mindkét nem
esetében csökkenés tapasztalható, de a férfiak körében jelentõsebb volt
ennek mértéke. A 30 év feletti férfiak valamennyi korcsoportjában csök-
kent a halandóság az elõzõ évhez képest, az ennél fiatalabb férfikorosztá-
lyok mortalitása pedig azonos szintû volt az egy évvel korábbival. A nõk
halandósága viszont két korcsoportban, a 60–64 és a 85–89 évesek köré-
ben, ha kismértékben is, de emelkedett. A csecsemõhalandóság a 2007.
évi növekedést követõen 2008-ban ismét mérséklõdött, és 5,6 ezrelékkel
az eddigi legkedvezõbb értéket érte el. A fiúcsecsemõk változatlan halan-
dósága mellett a leányújszülötteké jelentõsen javult, így a nemek szerinti
különbségek növekedtek. 2008-ban tízezer újszülött fiúgyermek közül 62,
a leánygyermekek közül 50 hunyt el 1 éves kora elõtt. 

8. ábra
Halálozási és csecsemõhalálozási arány nemek szerint

A várható élettartam nemek szerinti különbsége okozza azt a jelenséget,
hogy az elhunyt férfiak többsége házasságban élt halála elõtt, az elhunyt
nõk között viszont az özvegy családi állapotúak voltak a legtöbben.
Figyelmet érdemel, hogy a halálozás 2008. évi csökkenése valamennyi
családi állapotú férfire és nõre kiterjed, kivéve az elvált családi állapotú
nõket, akik körében kismértékben ugyan, de nõtt az elhunytak száma. 
A kor és nem szerinti halandósági adatok a várható élettartamok újabb
emelkedését valószínûsítik 2008-ra. Ennek mértéke a férfiak esetében
jelentõsebb lehet, mint a nõknél, így tovább mérséklõdhet az ebben meg-
mutatkozó érdemi különbség. 

Belföldi és nemzetközi vándorlás
A belföldi vándorlás iránya és mértéke lényegesen módosíthatja a népes-
ségszám születések és halálozások által meghatározott változását. Az elõ-
zõ évekhez képest mérséklõdött a lakosság országon belüli területi mobi-
litása. 2008-ban 246,4 ezren változtattak állandó és 181,6 ezren ideigle-
nes lakóhelyet. Az állandó belföldi vándorlások száma mintegy 8,8 ezer
fõvel, 3,5 százalékkal csökkent, az ideiglenes vándorlásoké pedig – jórészt
adminisztratív ok miatt – 77 ezer fõvel, mintegy 30 százalékkal esett visz-
sza az elõzõ évhez képest.1

A településtípusok közötti mobilitásban ellentétes irányú változások figyel-
hetõk meg a vándorlás jellegétõl függõen. Így a Budapestrõl állandó jel-
leggel elköltözõk száma 2007-hez képest emelkedett, de ezt ellentételezte
az ideiglenes bevándorlók jelentõsen megnövekedett száma, ezért a fõ-
város teljes vándorlási mérlege az elmúlt évben is pozitív egyenleget mu-
tatott.
2008-ban a régiók közül Közép-Magyarország vándorlási többlete emel-
kedik ki; Nyugat- és Közép-Dunántúl belföldi vándorlási egyenlege szintén
pozitív volt. A megyék közül a legvonzóbb Pest megye, továbbá Gyõr-Mo-
son-Sopron és Komárom-Esztergom megye volt. A régiók közül a leg-
gyengébb Észak-Magyarország és Észak-Alföld népességmegtartó ereje,
ezeknek a régióknak 9,6 ezer, illetve 9,3 ezer fõs volt a belföldi vándorlás-
ból eredõ népességszám-csökkenése. A legnagyobb vándorlási

+) Előzetes, részben becsült adatok.
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1 Az ideiglenes vándorlások számában az 1992. évi LXVI. törvény alapján azok is szerepelnek, akik bizonyos idõtartam után nem hosszabbították meg tartózkodási helyüket, és emiatt azt automatiku-
san megszüntették. Ez az idõtartam a 2005. évi CLXXVIII. törvény szerint 2006-tól két évrõl öt évre módosult. A változás hatása elõször 2008-ban jelentkezett. Ekkor maradt el elõször a 2006-ban
létesített tartózkodási helyeknek a megújítás hiányában történõ megszüntetése.



veszteséget a megyék közül Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-
Bereg és Békés megye szenvedte el. A Dunától keletre egyedül Csongrád
megyének volt pozitív belföldi vándorlási egyenlege.

9. ábra
Ezer lakosra jutó belföldi vándorlási különbözet, 2008+)

A nemzetközi vándorlás tovább módosítja, illetve árnyalja a fentebb vázolt
képet, mivel egyes területeken enyhíteni tudja a természetes fogyásból és
a belföldi elvándorlásból adódó veszteségeket. 2008-ban az ország vala-
mennyi régiójában pozitív volt a nemzetközi vándorlás egyenlege. E téren
is kiemelkedõ szerep jut a fõvárosnak, ahol a külföldi bevándorlók jelentõs
hányada él. Pest megye népességét is egyre növekvõ mértékben gyarapít-
ja a nemzetközi vándorlás. Emellett az észak-alföldi, a dél-alföldi és a nyu-
gat-dunántúli régió számít még vonzó területnek. 
A Magyarországon érvényes engedéllyel rendelkezõ, huzamosan itt tartóz-
kodó külföldiek száma 2009. január 1-jén 184,5 ezer fõ volt, 5,6 száza-
lékkal haladva meg az egy évvel korábbit. A külföldi állampolgárok jelen-
leg az ország népességének 1,8 százalékát teszik ki. Túlnyomó többségük
Európából, ezen belül Romániából, Ukrajnából, Szerbiából és Német-
országból érkezett. A külföldiek 42 százaléka Budapesten, 37 százaléka a
fõvároson kívüli városokban, 20 százaléka pedig községekben él. A beván-
dorlók korösszetétele fiatalabb, mint a honos népességé. Mindkét nem
esetében a 20–39 éves korosztályok létszáma a meghatározó, arányuk 
52 százalék volt a Magyarországon tartózkodó külföldiek körében.

Természetes és tényleges szaporodás, fogyás
2009. január 1-jén az ország lakosságának lélekszáma 10 031 ezer fõ volt,
14 ezerrel kevesebb, mint egy évvel korábban. A természetes fogyás 
28 éve folyamatos. 2008-ban mindkét alapvetõ népmozgalmi folyamatban
kedvezõ irányú változás történt, így a természetes fogyás üteme mérsék-
lõdött. A halálozások száma 30 800 fõvel haladta meg a születésekét, a
két fõ népmozgalmi esemény eredõjeként ennyivel apadt a lakosság lét-
száma. A népességszám tényleges fogyását azonban jelentõsen fékezte a
nemzetközi vándorlás egyenlege, az ebbõl adódó nyereség 2008-ban 16 800
fõre becsülhetõ. 

10. ábra
Ezer lakosra jutó élveszületés és halálozás

A halálozások száma az ország valamennyi régiójában és megyéjében
meghaladja a születésekét. Az ennek eredõjeként kialakuló természetes
fogyás mértéke azonban különbözõ. Az ezer lakosra jutó természetes
fogyás a dél-alföldi és a dél-dunántúli régióban a legmagasabb, a közép-
magyarországi és az észak-alföldi régióban pedig a legalacsonyabb. Az
egyes megyéket tekintve az országos átlagnál jelentõsen gyorsabb Békés,
Nógrád és Somogy megye természetes fogyása, mivel az ország e terü-
letein az átlagosnál alacsonyabb az ezer lakosra jutó születés és maga-
sabb a halálozás. Pest és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében viszont –
fõleg az országosnál fiatalabb korösszetétel folytán – viszonylagosan ma-
gas a születési és alacsony a halálozási arány, ebbõl eredõen a legkisebb
a természetes fogyás mértéke. 
2008-ban csak három olyan nagyobb területi egysége volt az országnak,
ahol a belföldi és a nemzetközi vándorlásnak köszönhetõen a lakosság
lélekszáma ténylegesen gyarapodott, ezek: a közép-magyarországi régiót
alkotó Budapest és Pest megye, valamint Gyõr-Moson-Sopron megye.

Népmozgalom, 2008. január–december Statisztikai tükör 2009/41 5
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