
Demográfia



A demográfia fogalma, célja:

Az emberi csoportok (populációk) összetételét és a népesedési, magatartási folyamatokat tanulmányozó

demográfia elnevezése a démosz (nép) és a gráfia (leírás) összetételéből ered.

A demográfia – magyar szóval népességtudomány – egy adott népesség nagyságával, összetételével,

változásával foglalkozó tudomány.

A demográfia célja a vizsgált népesség leírásán

túl a népességben bekövetkező változások okainak

feltárása és a jövőben várható folyamatok előreszámítása

is.



A demográfia tárgya:

A demográfia elsődleges tárgya a termékenység (fertilitás), halandóság (mortalitás), nemzetközi migráció

(emigráció, immigráció), belföldi vándorlás jelenségek vizsgálata, illetve azok az életesemények (például

házasságkötések, partnerkapcsolatok felbomlása), amelyek az adott népesség belső szerkezetének meghatározása

szempontjából fontosak. Az utóbbi években egyre inkább terjedő, nem területi, hanem etnikai közösségekre fókuszáló

vizsgálatok újabb témakörökkel bővítették a demográfiát (nemzetiség stb.)



A demográfia ágai:

Népesedésstatisztika

A statikus és dinamikus népességi jelenségek megfigyelésével

(számbavételével, feldolgozásával) és elemzésével foglalkozik

Népesedéselmélet

Okokat, következményeket, népességfejlődés ált. tendenciáit,

törvényszerűségeit vizsgálja

Népesedéspolitika

A népesedéselmélet gyakorlati megvalósításával foglalkozik



A demográfiai adatok forrásai:

Népszámlálás (cenzus)

Olyan teljes körű – tehát az adott területen élő összes

személyre vonatkozóan adatokat gyűjtő – lakosság-összeírások,

amelyek egyéni szinten gyűjtenek adatokat az adott

népességről.

Népmozgalmi események (regiszter)

Közvetlen vagy közvetett módon különféle népmozgalmi

eseményekhez (például élveszületés, házasságkötés)

kapcsolódó adminisztratív regiszterek, vagyis teljes körű,

kötelező adatszolgáltatáson alapuló nyilvántartások jelentik.

Kérdőíves adatgyűjtések

Reprezentatív(?) - a lakosságnak csak egy kisebb, kiválasztott

csoportját kérdezik meg. Ez a csoport sok esetben a teljes

társadalom kicsinyített képét tükrözi.

https://4cdn.hu/kraken/image/upload/s--IZY2k_og--/6zdGR9gXdGCx1Roxss.jpeg


A népesség állapoti jellemzői:

Nemek szerinti megoszlás

A férfiak és nők össznépességhez viszonyított aránya. A nemzetközi gyakorlatban a férfiak számának a nők

számához viszonyított mutatója, az úgynevezett maszkulin arány használatos, amelyet ezrelékben fejezünk ki (ezer nőre

jutó férfiak száma).

A magyar népszámlálási és népmozgalmi gyakorlatban viszont a feminin arányt használjuk, ami az ezer férfira

jutó nők számát jelenti. A nemi arány értéke 1000 körül mozog. Maszkulin aránnyal számolva, ha a mutató értéke ennél

magasabb, akkor férfitöbbletről, ha pedig alacsonyabb, nőtöbbletről beszélünk.





A népesség állapoti jellemzői:

Korösszetétel

Az emberi életkorokat leggyakrabban biológiai alapon osztják fel: gyermek-, felnőtt- és időskorra.

Az ENSZ legtöbbször használt csoportosítása szerint a gyermekkor a serdülés koráig tart, a statisztikákban a 0–14

éves korúak tartoznak ide. A gyermekkort a felnőttkor követi 15–59 éves korig, majd az öregkor (60 évesek és idősebb

korúak). A felnőttkort két további csoportra szoktuk bontani: 15–39 évig a fiatalabb felnőtt korúak és 40–59 évig az idősebb

felnőtt korúak csoportjára.

Ezzel szemben az Európai Unió és az Európa Tanács általában a 65 éves kornál húzza meg az időskor alsó határát,

hiszen a legfejlettebb országokban a hivatalos nyugdíjkorhatár jelenleg 65 év körül van.





A népesség állapoti jellemzői:

Korfa

A korfa a népesség nemenkénti koreloszlását ábrázoló szalagdiagram. A grafikon bal oldalán a férfiak, jobb

oldalán a nők számának (vagy százalékos eloszlásának) megfelelő hosszúságú vízszintes sávok mutatják az adott életkorú

népesség számát (vagy százalékos eloszlását), általában korévenként. A korfán alul helyezkednek el a legfiatalabb, majd

felfelé haladva az egyre idősebb korosztályok.

Aszerint, hogy az adott korfa mögött milyen népesedési folyamatok húzódnak meg, a korfa három alaptípusát

különböztethetjük meg:

1. piramis alakú korfa, a növekedő népességek sajátossága, jellemzően a fejlődő országok tartoznak ide;

2. harang alakú korfa, a stagnáló (öregedő) népesség sajátossága, amelyet az idősebb emberek számának viszonylagos

emelkedése jellemez;

3. urna vagy hagyma alakú korfa, a fogyó (csökkenő), alacsony gyermekszámú népesség jellemzője.



https://www.google.hu/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fslideplayer.com%2Fslide%2F12821807%2F&psig=AOvVaw0zItKHv3REQ-8-OfgqFcv9&ust=1581069923619000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKjK_c7WvOcCFQAAAAAdAAAAABAU




A népesség állapoti jellemzői:

Öregedési index

A népesség idősödésének egyik gyakran használt

mérőszáma az öregedési index, amely egyben a

jövőbeni tendenciákat vetíti előre. Az öregedési index

a 14 éves és ennél fiatalabb népességre jutó idősek

(65 évesek és annál idősebbek) arányát mutatja.

https://www.google.hu/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fthefingeronthepulse.blogspot.com%2F2017%2F04%2Fdoes-world-need-cure-for-living-longer.html&psig=AOvVaw13yosh9i4Yn5uqj8MVyX0f&ust=1581082335047000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPiA6u2EvecCFQAAAAAdAAAAABBO


A népesség állapoti jellemzői:

Függőségi ráta

A népesség öregedésének mérésére alkalmazott másik jelzőszám az időskori függőségi ráta, amely az aktív korú

(15–64 évesek) népességre jutó idősek (65 évesek és annál idősebbek) arányát mutatja. Mivel ez a mutató a gyermekkorúak

számát és arányát nem veszi figyelembe, az öregedés aktuális állapotát jelzi.



A járások öregedési indexe 2010





Termékenység:

A születések vizsgálatánál használjuk a termékenység (fertilitás) fogalmát, amely demográfiai értelemben az

utódok nemzésére és világra hozatalára irányuló képességet és készséget jelenti, szorosabb értelemben a szülőképes korban

levő női népességre jutó élveszületések számát.

https://i.redd.it/hbwzmt13n1m21.png


Termékenység:

(Nyers) élveszületési arányszám

Az élveszületési arányszám, más néven nyers élveszületési arányszám az ezer főre jutó élveszületések számát

mutatja egy adott évben. Ez a mutató is – ahogy a legtöbb, egy bizonyos évre vonatkozó demográfiai mutató – az évközepi

népességgel számol, amely az év eleji és az év végi (gyakorlatban a következő év január 1-jei) népességszám átlaga.



Termékenység:

Általános termékenységi arányszám

Az általános termékenységi arányszám a 15–49 éves nőkre jutó élveszületések számát mutatja az adott évben.

A fogalmat ezrelékben szokás megadni. Egy kicsit pontosabb képet mutat a termékenységről, mint az élveszületési

arányszám, az általános termékenységi arányszám ugyanis az ún. kockázati népességet használja a mutató nevezőjében. A

kockázat ebben az esetben a szülés, a kockázatnak kitett népesség pedig a termékeny életszakban levő nőket jelenti, akiket

általában a 15–49 éves korúakkal szoktak azonosítani.





Termékenység:

Korspecifikus termékenységi arányszám

A termékenység kiszámítható bizonyos korú nőkre is annak érdekében, hogy a gyermekvállalási magatartás

életkor szerinti változását leírjuk vagy időben összehasonlítsuk. A fogalmat ezrelékben szokás megadni. A viszonyítási alap

ilyenkor az anya életkorával azonos korú vagy korcsoportú népesség évközepi száma.



Termékenység:

Teljes termékenységi arányszám

A teljes termékenységi arányszám az egyik leggyakrabban használt termékenység mutató. Azt mutatja meg, hogy

ha az adott év termékenységi adatai állandósulnának, akkor egy nő élete folyamán átlagosan hány gyermeknek adna

életet. A keresztmetszeti adatokat kivetítve megnézzük, hogy amennyiben egy nő életútja során olyan eséllyel vállalna

gyermeket, mint ami az adott időszakban termékeny életkorban lévő nők gyermekvállalási hajlandóságát jellemzi, akkor

összesen hány gyermeke születne.







Magyarországon: 1.54 Magyarországon: 28 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=File:Women_in_the_EU_2019-04-number_of_children.jpg
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=File:Women_in_the_EU_2019-03-first_child.jpg


Halandóság:

Egy adott populációban megfigyelhető halálozások gyakoriságára vonatkozó statisztika. A különböző társadalmi

csoportokra számított halálozási mutatók szoros kapcsolatban állnak az adott népesség fejlettségével, életszínvonalával és

egyenlőtlenségi viszonyaival. A haláloki osztályozás a morbiditási mutatószámok számításánál is alkalmazott kódrendszer

alapján történik.



Halandóság:

(Nyers) halálozási arányszám

Halálozási arányszám (magyarul még a halálozási ráta kifejezés is használatos) alatt a legtöbbször a nyers

halálozási arányszámot értjük. A hivatalos meghatározás szerint a nyers halálozási arányszám a halálozások ezer lakosra

jutó száma az évközepi népességre számítva. A mutató különösen érzékeny a teljes népesség korösszetételére. Ebből

adódóan országok közötti összehasonlításra csak korlátozott mértékben alkalmas.



Halandóság:

Korspecifikus halálozási arányszám

A korspecifikus halálozási arányszám a korcsoportok szerinti halálozások ezer megfelelő korú népességre jutó

száma, évközepi népességre számítva. A korspecifikus halálozási ráta a különböző korúak halálozási arányainak

összehasonlítására alkalmas mutató. Mivel a halálozás nemenként különbözik, a korspecifikus halálozási arányszámokat a

férfiakra és a nőkre általában külön-külön készítik el és publikálják.







Várható átlagos élettartam

A születéskor várható átlagos élettartam, amely

az egész népesség mortalitási tapasztalatait összegzi

(általában egy adott évre vonatkozóan).

Egészségesen várható élettartam

Az egészségesen várható élettartam, amelynek

révén a várható élettartam két részre osztható: az

egészségben és a betegségben eltöltött várható

élettartamokra.



Nemzetközi vándorlás:

A nemzetközi vándorlás országhatárokon átívelő népességmozgást, lakóhely-változtatást jelent. A nemzetközi

vándorlás lehet ideiglenes, állandó jellegű (legalább egy évig tartó) vagy végleges is.

• Az ideiglenes vándorlás esetében beszélhetünk ingázásról,

rövidebb távú külföldi tartózkodásról (például munkavállalás

vagy tanulás céljából).

• A tartósabb vándorlás tipikus formája a hosszabb távú külföldi

munkavállalás, de a külföldön tartózkodás oka lehet családi

vagy egyéb ok is.

• A véglegesnek minősülő nemzetközi vándorlás esetében

beszélhetünk a visszatérés szándéka nélküli kivándorlásról.

https://www.google.hu/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.thedailybeast.com%2Fheres-why-the-rejection-rate-for-asylum-seekers-has-exploded-in-americas-largest-immigration-court-in-nyc&psig=AOvVaw3o5mnQYbbILxGWt3_MX5cE&ust=1581513091308000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMjdrMbJyecCFQAAAAAdAAAAABAD


Nemzetközi vándorlás:

Külföldön született népesség

A bevándorlók és kivándorlók vizsgálatakor fontos elkülöníteni, hogy az állampolgárság vagy a születési

ország alapján vizsgáljuk-e számukat, jellemzőiket. Az esetek többségében az állampolgárság és a születési ország ugyanazt

a származási országot jelöli, de gyakran találkozhatunk ettől eltérő esetekkel is.

Az országban tartózkodó bevándorlók vizsgálatakor gyakran használt módszer a külföldön született népesség

számának és arányának meghatározása. A külföldön születettek körében lehetnek magyar és nem magyar állampolgárok

is. A külföldön születettek számát az adott ország népességszámához viszonyítva megkaphatjuk a külföldön született

népesség arányát.



Nemzetközi vándorlás:

Bevándorlás

Bevándorló az a személy, aki letelepedési vagy hosszú távú tartózkodási szándékkal érkezik külföldi

lakóhelyéről Magyarországra. Bevándorló magyar állampolgár az a személy, aki magyar állampolgársággal rendelkezve

érkezik külföldi lakóhelyéről Magyarországra, függetlenül attól, hogy korábban élt-e itt (tehát visszavándorló) vagy sem.

Az adott évben az országba érkező bevándorlók számának és a népesség évközepi számának ismeretében

kiszámítható a nyers bevándorlási arányszám (vagy ráta), amely a bevándorlók arányát adja meg.



Nemzetközi vándorlás:

Menekült

Menekültnek azt a külföldi állampolgárt vagy hontalan személyt nevezik, aki vallási, faji, politikai okokból

vagy valamely nemzetiséghez, meghatározott társadalmi csoporthoz tartozása miatti üldöztetése – vagy az üldöztetéstől

való megalapozott félelme – miatt hagyta el állampolgárság szerinti országát vagy korábbi lakóhelyét.

Kivételes esetben, mikor bevándorlók nagy csoportja kénytelen elhagyni hazáját – fegyveres konfliktus,

polgárháború, etnikai összecsapás vagy az emberi jogok durva megsértése miatt –, az országban tömegesen megjelenő

menekültek csoportjai menedékes státuszt kaphatnak, melynek időtartamát a mindenkori országgyűlés határozza meg.

https://www.google.hu/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.nationalgeographic.com%2Fculture%2Ftopics%2Freference%2Fmigration%2F&psig=AOvVaw3qtAXQ0nfsNeZ-aFxyOpk4&ust=1581700508671000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJjtteKDz-cCFQAAAAAdAAAAABAQ


https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/images/4/4c/Immigrants%2C_2017_%28per_1_000_inhabitants%29.png


Nemzetközi vándorlás:

Kivándorlás

Kivándorló külföldi állampolgár az a személy, aki a

visszatérés szándéka nélkül elhagyja az országot, vagy nem

újítja meg lejárt tartózkodási, letelepedési, bevándorlási

kérelmét.

Kivándorló magyar állampolgároknak azok a

személyek számítanak, akik külföldi letelepedés szándékával, a

visszatérést nem tervezve (véglegesen), vagy a visszatérést

tervezve, de tartósan (ideiglenesen) hagyják el Magyarországot,

és ezt be is jelentik.

https://www.google.hu/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.artribune.com%2Fprofessioni-e-professionisti%2Fpolitica-e-pubblica-amministrazione%2F2018%2F06%2Fdonald-trump-i-bambini-migranti-le-copertine-del-time-e-la-comunicazione-politica-time%2F&psig=AOvVaw1K_E5a-BAjDLQ9OpETLb8B&ust=1581702396495000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCICpueKKz-cCFQAAAAAdAAAAABAJ




https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/images/f/fa/Number_of_EU_citizens_that_are_usual_residents_in_the_rest_of_the_EU_as_of_1_January_2018%2C_EU-28_%28million%29.png


Belföldi vándorlás:

A vándorlás olyan lakóhely-változtatást jelöl, amely a településhatár átlépésével jár. Magyarországon a

lakosságnak a lakóhelyként bejelentett (állandó) lakcíme mellett tartózkodási helyként bejelentett (ideiglenes) lakcíme is

lehet.

A vándorlásokon belül megkülönböztetünk:

• Állandó (belföldi) vándorlásról akkor beszélünk, ha az országhatáron belül településhatárt átlépő lakóhely-

változtatásra kerül sor: a vándorló lakóhelyét elhagyva, más településen lévő lakást jelöl meg lakóhelyéül.

• Ideiglenes (belföldi) vándorlás esetén a vándorló az országhatáron belül, lakóhelyét fenntartva változtat lakást, s új

lakását tartózkodási helynek jelöli meg; vagy az egyik tartózkodási helyről egy másik tartózkodási helyre költözik.



Belföldi vándorlás:

Vándorlási arányszámok, egyenleg

Magyarországon a bejelentkezések és kijelentkezések alapján rendszeresen gyűjtött adatokból lehet kiszámolni az

odavándorlási és elvándorlási arányszámokat: az odavándorlók, illetve elvándorlók számát a település teljes népességéhez

viszonyítjuk, és ezrelékben adjuk meg. Az odavándorlási és elvándorlási arányszám különbsége a belső vándorlási

egyenleg, amely azt mutatja meg, hogy egy adott település népessége valamely évben hány ezrelékkel nőtt vagy csökkent a

belső vándorlás következtében.



https://alapblog.hu/wp-content/uploads/2019/02/vándorlási-arányszám.jpg
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