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E tanulmány elsőként mutatja be egy európai demográfusok körében a klímaváltozással, illetve a 
népesedéspolitikáknak a globális felmelegedés csökkentésében játszott szerepével kapcsolatban vég-
zett felvétel eredményeit. A demográfusoknak nem volt egységes véleményük a népesség és a klíma-
változás összefüggéséről. A kérdőíven felsorolt 10 társadalmi probléma közül a válaszolók 69%-a a 
klímaváltozást tette első helyre, ezt követi a jövedelemegyenlőtlenség, a szegénység és a bevándorlók 
integrációja, míg az alacsony termékenység, a nagymértékű bevándorlás és a népességcsökkenés 
kérdése kevés jelölést kapott. Sokak szerint a klímaválságot a fejlett világ váltotta ki, de most a fejletlen 
országoktól várjuk a megoldást a termékenység csökkentésével.

Tárgyszavak: klímaválság, széndioxid-kibocsátás, a Föld eltartóképessége, a környezet megmentése, népesedés-
politika, termékenységcsökkentés, bevándorlás, logit analízis

A klímaváltozás az egyik legnagyobb fontosságú 
téma, amire a különböző tudományágakhoz 
tartozó tudósok választ próbálnak adni, hogy 
csökkentsék az egész világra kiterjedő emissziót és 
átalakítsák a társadalmat a globális felmelegedés 
következményeinek megfelelően. Neves demog- 
ráfusok évek óta tartó vitájából az szűrhető le, 
hogy a népességváltozás és a globális felmelegedés 
jelenségei összefüggnek. Azzal érvelnek, hogy a 
népesség növekedési ütemének mérséklése döntő 
szempont a klímaváltozás alapvető okának feltá- 
rásában. Egyes kutatók az önkéntes családtervezés 
fontosságát hangsúlyozzák, lényeges klímapolitikai 
eszköznek tekintik. Ugyanakkor más szakértők, 
akik nem demográfiával foglalkoznak – biológusok, 
ökológusok, közgazdászok – úgy vélik, hogy a 
népesedéspolitikák főszerepet játszhatnak a világ 
népességnövekedésének korlátozásában.

A világ 14 000 tudósa Figyelmeztetés a világnak 
címmel vitairatot bocsátott ki az eddigi kudarc-
ról, felrázva a világot, hogy tegyék meg a szükséges 
intézkedéseket az előre jelzett környezeti kihívá-
sok megoldására. Egyik javaslatuk a fenntartható-

ság biztosítására a termékenységi ráták csökkentése 
(Ripple et al. [2017]). E javaslatok azonban nem voltak 
eléggé meggyőzőek, mert nem vették figyelembe a 
Klímaváltozás Nemzetközi Paneljének (International 
Panel on Climate Change – IPCC [2014]) értékelését. 
A panelhez tartozó szakemberek felismerték, hogy 
a népességnövekedés kulcsszerepet játszik, de ami-
kor a korábbi politikát felülíró intézkedésekről írtak, 
kihagyták a népesedéspolitikai lehetőségeket.

Növekvő nyomás nehezedik a kormányokra, 
hogy hajtsák végre a széndioxid-kibocsátás globá-
lis csökkentése érdekében szükséges intézkedéseiket, 
miközben a demográfusok tanácsait figyelembe 
kell venni a jövő kihívásainak megfogalmazásában. 
A népesedéskutató szakemberek valószínűleg köz-
vetlenül vagy közvetve informálják a döntéshozó-
kat a népességfejlődés hosszú távú perspektíváiról, 
bár a demográfiai kutatások óriási többsége ritkán 
koncentrál a népesség- és a klímaváltozás összefüg-
géseire. E tanulmány először ad összefoglalást a 
demográfusok klímaváltozással kapcsolatos gondol-
kodásáról, kimutatva, hogy nincs egységes vélemé-
nyük a népesség és a klímaváltozás kapcsolatáról.
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Hollandia Interdiszciplináris Demográfiai Intézete 
(Netherlands Interdisciplinary Demographic Institute) 
2020. február és április között online felvételt hajtott 
végre a Népesedési Tanulmányok Európai Társasá-
gának (EAPS) tagjai körében. A kérdőív rövid volt, 
az átlagos kitöltési idő 10 percet vett igénybe. 
A legtöbb kérdés a demográfiai kihívások (termé-
kenység, népességcsökkenés, migráció, klímaválto-
zás) európai szempontjaihoz kötődött. A válaszadási 
arány csak 30% (220 fő válaszolt a regisztrált 737 tag 
közül), ami alacsony arány, de nem tér el más, szakem-
berek körében végzett összeírásokétól. A résztvevők-
nek nem volt kötelező minden kérdésre válaszolniuk. 
A kérdőívet kitöltők többsége szenior pozícióban lévő 
oktató vagy kutató volt, aki a demográfia legfontosabb 
területeivel kapcsolatos ismereteit általában köze-
pesnek vagy magas szintűnek, a munkaerőpiaciakat 
gyengébbnek minősítette.

A minta nemek szerint kiegyenlített volt (49% 
férfi, 51% nő), kor szerinti megoszlásuk: 44 éves vagy 
fiatalabb 51%, 45–64 éves 37%, 65 éves és idősebb 
12%. A legtöbb válaszoló Európában élt, mindössze 
7%-uk Európán kívül. Véleményüket kérdezték társa-
dalmi problémákról, amelyek egy része egyértel-
műen demográfiai jellegű (alacsony termékenység, 
népességcsökkenés), míg a többi szélesebb érte-
lemben vett társadalmi probléma (jövedelemegyen-
lőtlenség, klímaváltozás, továbbá a kor, nem, vallás 
és nemzetiség szerinti diszkrimináció, szegénység, 
bevándorlók integrációja, a társadalmi nemek közötti 
egyenlőtlenség, az elhízás és a tömeges bevándorlás). 
A kérdést így fogalmazták meg: mennyire aggódik a 
felsorolt gondok alakulása miatt országában (lakóhe-
lyén) a következő 20 évben? A válaszokat az egyál-
talán nemtől a különös aggódásig (5 választási lehe-
tőség) lehetett megadni. A demográfusok leginkább  
a klímaváltozást (69%) tartják a legnagyobb gond-
nak, ezt követi a jövedelemegyenlőtlenség (65%), 
a szegénység (57%), a bevándorlók integrációja (53%) 
és a kor, nem, vallás és nemzetiség szerinti diszkri-
mináció (51%). A recenzens számára talán az egész 
kutatás legnagyobb meglepetése, hogy az alacsony 
termékenység (21%), a nagymértékű bevándorlás 
(17%) és a népességcsökkenés (16%) gondját még 
a nemek közötti egyenlőtlenség (41%) és az elhízás 
(32%) miatti aggodalom is megelőzi. Ez azt jelenti, 
hogy a tipikus demográfiai jelenségek, amelyeket a 
demográfusoknak kellene leginkább hangoztatniuk, 
háttérbe szorulnak az aggodalomra okot adó jelensé-
gek felsorolásakor, illetve súlyozásakor.

A szerzők rendezett logit modellel finomították 
elemzési eredményeiket, ahol a válaszadók régiója, 
politikai orientációja és a társadalmi nem szerepelt 
független változóként. Az országokat 4 régióba cso-
portosították: Észak-, Dél-, Kelet-Európa és Európán 
kívüli országok. A demográfusok politikai orientáció-
ját is kérdezték, a baltól a jobbig (0-tól 100 pontig). 
A politikai beállítottság hatással van arra, hogy mit 
gondolnak a társadalmi problémákról, különösen a 
klímaváltozásról. Politikai meghatározottságuk meg-
oszlása nagyfokú egyenlőtlenséget mutat: 75%-uk 
magát baloldali érzelműnek határozta meg (0–39 
pont), 21% középen állónak (40–59 pont), és csak 
4% tartotta magát jobboldalinak (60–100 pont). 
Ez nem meglepő, mert általában Európában és Ame-
rikában a társadalomtudósok többsége magát a poli-
tikai spektrum baloldalához sorolja. A legfontosabb 
megállapítások egyike, hogy a baloldalhoz sorolt 
demográfusok sokkal nagyobb fenyegetésnek érzik 
a klímaváltozást, mint a jobboldaliak. Őket a jövede-
lemegyenlőtlenség, a szegénység és a nemek közötti 
egyenlőtlenség is jobban aggasztja, mint a magukat  
jobboldalhoz besorolókat. Az utóbbiak inkább az 
alacsony termékenységet, a nagymértékű beván-
dorlást és országuk népességcsökkenését gondol-
ják a következő 20 év legnagyobb problémájának. 
A Dél-Európában élő demográfusok az Észak-Euró-
pában élőkhöz viszonyítva sokkal jobban aggódnak 
az alacsony termékenység, a bevándorlók integráci-
ója és a szegénység okozta társadalmi gondok miatt. 
A Kelet-Európában élők a népességcsökkenést látják 
a legnagyobb nehézségnek. A két nem válaszaiban 
érdemleges különbséget nem lehetett megállapí-
tani. A klímaváltozást első helyre soroló demográ-
fusok nagy kérdése, hogy e jelenség kapcsolatban 
van-e a népességváltozással, és ha igen, a népese-
déspolitikai intézkedések hozzájárulnak-e a klíma-
változás csökkentéséhez. John Bongaarts szerint az 
önként vállalt családtervezés megfelelő politikai esz-
köz a világ népességcsökkentéséhez. Bongaarts–O’Neil 
[2018] arra a következtetésre jutott, hogy a klímapo-
litikai döntéshozók és tanácsadók gyakran az alábbi 
tévedésekkel értelmezik a népesedéspolitika szere-
pét és hatékonyságát.

1. A népességnövekedés már soha többé nem jelent 
gondot. Ez a félreértés abból táplálkozik, hogy 
Ázsia és Latin-Amerika után a termékenységcsök-
kenés hamarosan Afrikában is megjelenik, más-
részt a magas arányú AIDS-halandóság megállítja 
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Fekete-Afrika népességnövekedését. Azt gondolják, 
hogy a 1960-as és 1970-es években előre jelzett 
magas népességnövekedési ütem negatív követ-
kezményei már nem jelennek meg.

2. A népességnek nincs hatása az éghajlatra. Ez is 
félreértés, mert a múlt és jelen kibocsátásaihoz 
elsődlegesen a gazdasági növekedés járult hozzá, 
amely a magas jövedelmű országokban volt jel-
lemző. Bár a lassúbb jövőbeli népességnövekedés 
nem a legfontosabb tényezője az emisszió mér-
séklésének, de ennek hosszú távú csökkentésében 
40%-ot meghaladó mértékben játszhat szerepet.

3. A népesedéspolitikák nem hatékonyak. Ezt az 
állítást a legnehezebb értékelni. A családtervezési 
programok segítenek a nőknek, hogy reprodukciós 
céljaikat megvalósítsák, amihez további pénzfor-
rásokra van szükség. Évente 85 millió nem kívánt 
terhesség jön létre, közülük 32 millió gyermek meg 
is születik. A népességnövekedés csökkenthető a 
nem tervezett terhességek elkerülésével.

4. A népesedéspolitika vitatható sikerrel jár. A család-
tervezés általában ellenszenvet és kritikát gene-
rál a vallásos emberekben, mert a múltban kény-
szerítő intézkedések kísérték több országban. 
A népesedési vitákban sokszor a szegény országo-
kat hibáztatják, miközben a klímaváltozást okozó 
nagy tömegű emisszió a gazdag országokban 
figyelhető meg.

Azzal, hogy a klímaváltozás elsődlegesen emberi 
tevékenység eredménye, egyetértett, illetve teljesen 
egyetértett a válaszolók 91%-a. A felvételben szereplő 
demográfusok 85%-a szerint a környezet megmen-
tése a legfontosabb feladat az emberiség számára, 
amiben a költségek nem lehetnek korlátosak, és még 
akkor is végre kell hajtani, ha az a gazdaság lassulásá-
val járna. 74%-uk úgy véli, hogy a klímaváltozás egyik 
nem várt jelensége a be- és elvándorlás lesz. Amikor 
viszont a szerzők a válaszokból kapcsolatot kerestek 
a népesség és a klímaváltozás között, az egyetértés 
nézetkülönbségbe fordult. Azzal, hogy a világ népessé-
gének csökkentése a döntő lépés a globális széndioxid-
emisszió mérséklésében, a válaszolóknak csak 36%-a 
értett egyet, 34%-uk ezzel ellentétes álláspontra 
helyezkedett. A demográfusok így alaposan megosz-
tottak ebben a kérdésben. Azt az állítást, mely szerint 
a világ népességének jelenlegi nagysága már túlszár-
nyalta a Föld eltartóképességét, 45%-uk elutasítja, míg 
31%-uk elfogadja, vagyis a demográfusok majdnem 
fele szerint a népesség számának nincs hatása a klíma-

változásra. Egy korábbi kutatás hasonló eredményre 
vezetett (49, illetve 33%). A Föld eltartóképessége sok 
tényezőtől függ, például a technológiáktól, a preferen-
ciáktól, a termelés és fogyasztás szerkezetétől. Azzal, 
hogy a családtervezési politikák hatékonyak és fékez-
hetik a gyors népességnövekedést a fejlődő országok-
ban, 31% ért egyet, míg 30% ezt nem fogadja el.

A korrelációszámítás eredményei szerint szoros a 
kapcsolat (r = 0,61) a Föld eltartóképességéért aggó-
dók és a népességszám csökkentését szorgalmazók 
között. Ennél kisebb a korreláció (r = 0,42) azok között, 
akik szerint a klímaváltozás elsődlegesen emberi 
tevékenységek eredménye, illetve akik a környezet-
védelemért aggódnak. A táblázat 2. és 4. kategóriája 
közötti kapcsolat szorossága csak r = 0,20.

Arra, hogy sok demográfus vonakodik támogatni, 
elfogadni a népesedéspolitikai intézkedéseket a klí-
maváltozás negatív következményeinek elhárítására, 
a szerzők három okot találtak. Nem lehet kizárni, 
hogy sok demográfus nem szakemberként, hanem 
laikusként szólt hozzá a klímaváltozást érintő kérdé-
sekhez. A demográfiai folyóiratokban 1990 és 2020 
között a tanulmányoknak mindössze 1,4%-a foglal-
kozott ilyen jellegű témával. E tények birtokában a 
fenti vélemény megalapozottnak tűnik. A második 
ok az lehet, hogy a demográfusok egy része szerint 
a széndioxid-emisszióért nem a fejlődő országokat 
kellene hibáztatni, mert nekik is joguk van a fejlő-
désre, a jobb életre. Védelmezőik szerint (akik nagy 
része európai) az idetartozó országok lakóinak nincs 
morális felelősségük a klímaváltozás bekövetkezté-
ben. A harmadik ok a demográfia történetéhez kap-
csolható. A népesedéspolitika számos erőfeszítését 
elismerve – az 1994. évi Kairói Népesedési Világ-
értekezlet ajánlásai ellenére – a nők reprodukciós 
jogait még ma sem biztosítják teljes körűen, mert 
a termékenységet etikátlan módon korlátozó kor-
mányok még ma is vannak. A kínai egy-gyermek-
politika (1979–2015) már szerencsére a múlté.

A szerzők elismerik, hogy a felvételnek vannak 
korlátai. Nem elemezték például, hogy a klímavál-
tozásnak milyen demográfiai következményei lehet-
nek, különösen, ami a termékenységet és a halandó-
ságot illeti. E kutatás csak az európai véleményeket 
tükrözi. Valószínűleg módosulnának az eredmények, 
ha a többi kontinens szakemberei is részt vettek 
volna a felmérésben. A fő tanulság: a demográfu-
sok egyértelműen kifejezték a klímaváltozás miatti 
aggodalmukat. E folyamat lassítása, megállítása, visz-
szafordítása egyre sürgetőbb. Sok időnk nincs, minden 
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év számít. Cohen [2010] így fogalmazott: A klímavál-
tozást részben az emberek idézték elő, és ők jelentik 
a megoldást is.

A klímaváltozás történhet a Földön végbemenő 
természetes folyamatok (például földrészek tektoni-
kus mozgása) következményeként, a bolygót ért külső 
hatások (változások a Nap sugárzásának erősségé- 
ben) eredményeképpen vagy az emberi tevékenység 
hatásaként (például üvegházhatású gázok termelése). 
A természeti okok miatti éghajlati folyamatok (például 
átlaghőmérséklet-emelkedés) évezredek alatt mennek 
végbe, míg az emberi tevékenység, különösen az elmúlt 
50–70 évben jelentős mértékben felgyorsította a glo-
bális felmelegedést. Ennek következményeként ára-
dások, ciklonok, fertőző betegségek, hőhullámok, 
erdőtüzek, vízhiány és egyre erősödő légszennyezett-
ség lép fel. E tanulmány számos összefüggésre világít rá, 
de a kérdőívet kitöltő 220 demográfus kis elemszámot 
képvisel, alcsoportokba sorolni és abból következte-
téseket levonni csak óvatossággal szabad.

A népesedési folyamatok és a klímaváltozás össze-
függéseit elemző, bőséges nemzetközi szakirodalom 
mellett fontos megemlíteni a magyar kutatók tevé-
kenységét is. A hazai irodalomból itt röviden kiemel-
jük a Területi Statisztika egy írását (Lennert [2019]), 
amely a globális hatások ismeretében is hangsúlyozza 
a lokális hatásokhoz való alkalmazkodást. A várható 

következmények ugyanis a mezőgazdaságtól az infra-
struktúrán át az emberi egészségig befolyásolják mind-
annyiunk életét, az egyéni alkalmazkodási stratégiák 
közé értve a lakóhely-változtatás terveit és alakulását is. 
A szerző, Lennert József a globálistól a lokálisig haladva, 
a magyarországi belső vándorlás és népesedés várha-
tó trendjeiről a következőket írja: 

„A hosszú távú kilátások riasztóak: a Világbank 
becslése alapján akár 143 millió klímamenekült is útra 
kelhet 2050-ig a szubszaharai Afrikából, Dél-Ázsiából 
és Latin-Amerikából. Nem meglepő, ha a fókusz első-
sorban a nemzetközi vándormozgalmon van, holott 
az éghajlati hatásokkal magyarázható vándormozga-
lomnak országon belüli interregionális, város-vidék 
dimenziói is vannak. A klímaváltozás várható belső 
vándormozgalmi hatásait nem elszigetelten térképez-
tük fel, hanem egy integrált természetes népmozgal-
mi és vándormozgalmi modellezés részeként, 2011 és 
2051 között 33, különböző természetes népmozgalmi, 
éghajlati és társadalmi-gazdasági megatrendet leíró 
forgatókönyv alapján jellemezve hazánk hosszú távú 
demográfiai jövőképét.” (– RG)

HAJNAL BÉLA

1. táblázat: Demográfusok véleménye a népese-
désről és a klímaváltozásról, 2020

Vélemény Teljesen 
elutasítja Elutasítja

Sem 
mellette, 

sem ellene 
Egyetért Teljesen 

egyetért Nem tudja Összesen 

A klímaváltozás főként az emberi 
tevékenységek következménye 2 1 5 32 59 2 100 

A környezet védelmének 
mindenekfelett álló prioritásnak 
kellene lennie

2 1 11 33 52 1 100

A klímaváltozás soha nem látott 
vándorlási hullámokat vált ki 1 9 11 49 25 6 100 

A világnépesség csökkentése 
nélkülözhetetlen a CO2-kibocsátás 
mérsékléséhez

9 25 28 26 10 3 100 

A világnépesség jelenlegi 
nagysága meghaladja a Föld 
eltartóképességét

12 33 19 17 14 5 100

A családtervezés alapjában véve 
hatékony eszköz 5 25 26 26 5 15 100 
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A hiányos és eltérő adatgyűjtési rendszerek 
hatásai a Covid19 halálozási eredményeinek 
különbségeire 
Jenny Garcia – Catalina Torres – Magali Barbieri – Carlo Giovanni Camarda – Emmanuelle 
Cambois – Arianna Caporali – France Meslé – Svitlana Poniakina – Jean-Marie Robine: 
Differences in CoVID-19 Mortality: Implications of Imperfect and Diverse Data 
Collection Systems
Population, 2021. 1. sz. 35–72. o.

URL: https://www.cairn-int.info/article-E_PoPU_2101_0037--differences-in-covid-19-
mortality.htm

A 2019 végén felismert Covid19 koronavírus-betegség gyorsan világméretű járvánnyá alakult, jelentős 
és nem egyértelműen mérhető halálozással. A halálozási statisztikák nemzetközi összehasonlítása 
lehetővé teszi a pandémia terjedésének és az egészségügyi intézkedések hatásainak tanulmányozását. 
Az országok saját számítási rendszereket állítottak fel, amelyek a hónapok során változtak. Így felvető-
dik, hogy a halálozási adatok időben és térben valóban összehasonlíthatók-e, illetve az epidemiológiai 
változásokat tükrözik-e. Számos európai ország, az Amerikai Egyesült Államok és Dél-Korea Covid19-nek 
tulajdonítható halálozási adatait vizsgálva a szerzők a megfigyelt különbségek megértéséhez kíván-
tak hozzájárulni. A recenzió a főbb általános megállapításokból és néhány ország sajátos gyakorla-
tából ad válogatást.

Tárgyszavak: Covid19-halálozás, világjárvány, kor és nemek szerinti különbség, hiányos statisztikák, adatok 
teljeskörűsége, késedelmes jelentések, halálozás helyszíne, nemzetközi összehasonlítás

A Covid19-pandémia monitorozása nélkülözhetetlen 
a megfelelő egészségügyi intézkedések kidolgozása és 
hatékonyságuk megállapítása szempontjából. országos 
és nemzetközi intézmények keresik a megfelelő valós 
idejű mutatókat a terjedés mérése, valamint a járvány 
enyhítése és a megfelelő intézkedések céljából. 
A leggyakrabban használt mutatók a pozitív esetek, 
a kórházba kerültek, valamint a halálozások számai. 
Az INED létrehozta a Demography of CoVID-19 
Deaths adatbázist, amely a kor és nem szerinti 
halálozási számokat tartalmazza, különös figyelmet 
fordítva az adatok kritikus szempontjaira, ugyanis 
még a hosszú demográfiai adatgyűjtési gyakorlattal 
rendelkező országokban is változhat a Covid19 
által okozott halálozásra vonatkozó definíció és az 
adatok teljeskörűsége. Az egészségügyi rendszer 
által készített jelentések általában a laboratóriumi 

tesztekkel alátámasztott fertőzésekre korlátozódnak, 
míg a népmozgalmi statisztikák minden olyan esetet 
tartalmaznak, amelynél a halálozási lapon a Covid19 
szerepel a halálokok között. Ez utóbbiak a szigorú 
és időigényes ellenőrzési protokoll miatt az adott 
év lezárását követő egy-másfél év múlva kerülnek 
véglegesítésre. Más jelentések kevésbé pontos 
adatokkal tudnak szolgálni, kevesebb társadalmi-
demográfiai ismérvvel.

A Covid19-pandémia új adatgyűjtési rendszer kiala-
kítását, illetve a meglévők alapos felfrissítését tette 
szükségessé. A nemzetközi elemzésekhez és összeha-
sonlításokhoz három fő tényezőt kell figyelembe venni:

(a)   az adatok meghatározása, például a halálok, a tesz-
telési stratégiák, az esetek igazolásának módja, 
továbbá a „valószínű esetek” figyelembevétele;

KS
H 

KÖ
NY

VT
ÁR

https://www.cairn-int.info/article-E_POPU_2101_0037--differences-in-covid-19-mortality.htm
https://www.cairn-int.info/article-E_POPU_2101_0037--differences-in-covid-19-mortality.htm


11

(b) az adatgyűjtés jellemzői, a halálozási helyek 
teljeskörűsége, az igazolás, valamint a jelentés idő-
beli eltolódása;

(c) az adatok közzététele, vagyis a referencia-időpont 
és a gyakoriság. 

A Covid19-nek tulajdonítható halálesetek meg-
állapításának alapja lehet egy biológiai teszt, klinikai 
diagnózis, képalkotó vizsgálat, már igazolt esetekkel  
történt kontaktus, tünetek gyanúja, illetve a halálozási 
lapon történt említés. Az otthon vagy gondozóinté-
zetben előfordult eseteknél leginkább a tesztek és a 
tipikus tünetek segítenek a besorolásban. A halálozási 
statisztikák minősége és teljeskörűsége a hatóságok 
vírustesztelési és boncolási kapacitásán múlik. Kezdet-
ben az országok csak a laboratóriumi tesztekkel iga-
zolt esetekben jelentettek, majd egyes országok ezt 
kiegészítették a „valószínű” esetekkel, ahol az elhunyt 
személynél típusos és akut tünet, magas kockázatú te-
rületen történt áthaladás, illetve igazolt esettel való 
érintkezés merült fel.

Az orvosoknak biztosított rugalmasságot illető-
en a vizsgált országok három kategóriába osztha-
tók. Az elsőbe Svédország és Ausztria tartozik, ahol 
a Covid19-nek tulajdonítható halálozási számokat 
kétféle definíció és forrás alapján határozták meg. 
Egészségügyi intézmények jelentéseiben a PCR-
teszttel rendelkezők halálozásánál akár az is előfor-
dulhatott, hogy például egy autóbalesetben elhunyt, 
korábban pozitív PCR-eredményt produkált személy 
a Covid19-halálozások közé számított, más forrásaik 
viszont csak azokat a haláleseteket veszik számba, 
amelyeknél egy orvos a Covid19-et jelöli meg fő ha-
lálokként. A második csoportba tartozó országok 
Spanyolország, Anglia és Wales, valamint Belgium 
egy idő után megváltoztatták a Covid19-halálozások 
definícióját: kezdetben csak a PCR-rel alátámasz-
tott, aggregált halálozási adatokat közölték, majd 
a pandémia terjedésével új diagnosztikai és ellen-
őrzési stratégiát alkalmazva helyesbítették, illetve 
kiegészítették az addigi számokat a tünetek vagy 
fertőzöttel történt érintkezés alapján, továbbá a 
Covid19-et a halotti bizonyítványon említő esetekkel. 
A harmadik csoport országai – Kanada, Dánia, Fran-
ciaország, olaszország, Norvégia, Portugália, Skócia, 
Dél-Korea, Hollandia és az Amerikai Egyesült Államok 
– a pandémia kezdetétől következetesen egyféle 
definíciót használó adatforrással dolgoztak.

Az igazolt és a feltételezett esetek aránya a jelen-
tett halálozási számok között jelentősen különbözik a 

halálozások bekövetkeztének helye szerint. Egyes orszá-
gok például kizárólag a kórházban elhunytak eseteit 
vették figyelembe a pandémia legsúlyosabb idősza-
kában, vagy csak a laboratóriumok által igazolt ese-
tekre koncentráltak. Belgium viszont az összes forrást, 
a komprehenzív számbavételt választotta, amivel 
magasabb Covid19-halálozási arányokat produkált, 
ám a teljes számokat csak a 2020. évi népmozgalmi 
adatok véglegesítésekor fogja megismerni.

A vizsgált országok közül Norvégia hajtotta végre 
a legszélesebb körű tesztelést; ez támpontot adott a 
kórházon kívüli Covid-halálozások azonosításához is.

A Covid-halálozások jelentésének késedelmét 
különféle eljárásokkal próbálják csökkenteni. A nyilván-
tartási rendszerek a népességben előforduló összes 
halálesetet tartalmazzák, ideértve az egészségügyi 
ellátáson kívül előfordulókat is, viszont statisztikáik 
csak az adatgyűjtés teljes befejezését, így az elkésve 
regisztrált adatok beérkézését követően tehetők közzé. 
Az egészségügyi források tehát akár naponta közöl-
hetik az adatokat, de ezek valószínűleg nem teljesek.

Angliában és Walesben a halálozási számok egyik 
forrása a Statisztikai Hivatal (oNS) népmozgalmi rend-
szere, a másik az egészségügyi hatóság. Az utóbbi 
adatai a laboratóriumok által igazolt kórházi Covid-
halálozásokat tartalmazzák, míg az oNS-nél a Covidot 
halálokként megjelölő összes halálozási bizonyítvány 
adata szerepel, függetlenül a halálozás helyétől, vagyis 
az oNS-nél magasabbak a számok. Franciaországban 
hasonló a helyzet az egészségügyi rendszer, illetve a 
teljes haláloki statisztikák adatainak viszonylatában.

Nem egyszerű megállapítani, hogy a kor és nem 
szerinti Covid19-halálozások teljesen lefedik és kép-
viselik-e az összes Covid19-halálesetet. Egyes orszá-
gokban előfordult, hogy a kor és nem szerinti beje-
lentett Covid19-halálozások száma töredéke volt az 
akkor ténylegesen előfordult esetekének. A hiány 
különböző tényezőkkel magyarázható. Van, amikor az 
adatokat vagy a bejelentés, vagy a közzététel napjá-
hoz számítják, és utólag nem frissítik, míg a napi össze-
sítés az előfordulás időpontja szerint történik. Ez utóbbi  
idővel növekedhet, mivel hozzáadódnak a későn jelen-
tett esetek. A hiányhoz hozzájárulhat a többféle és 
változó adatforrás alkalmazása. Az adatok frissíté-
sének országos szinten fontos szerepe lenne a napi 
változások követésében. Az Amerikai Egyesült Álla-
mok a Covid19 halálozási számait a halálozási bizo-
nyítványok alapján állítja elő, amelyek feldolgozása 
általában hosszabb, mivel nem kódolhatók automa-
tikusan, ezért csak 50%-ukat jelentették 10 napon 

KS
H 

KÖ
NY

VT
ÁR



12

belül. Svédországban viszont csökkent a Covid19-
halálozások regisztrációjának késése. A hétvégeken 
történt halálozások adatait gyakran csak a következő 
hétfőn veszik nyilvántartásba.

A kórházi, idősotthoni és otthoni halálozások ará-
nya országonként eltérő az egészségügyi rendszerek, a 
gondozási lehetőségek és a lakáskörülmények függvé-
nyében. A különbségek a korszerkezet, az idősgondozás 
intézményi háttere, az idősotthonokból kórházba jutott 
betegek aránya, a tesztelési és az idősek védelmét célzó 
protokollok terén meglévő eltérésekből adódnak.

A kórházakban elhunytak korstruktúrája fiatalabb, 
mint a gondozóintézetek vagy magánlakások Covid-
halottaié. Ezért a kórházi adatokra korlátozott megfi-
gyelések hamis képet adnak a kor és nem szerinti 
halálozásokról.

Az országok a Covid19-halálozásokat a halál bekö-
vetkeztének dátuma, a népmozgalmi statisztikát készí-
tő vagy az egészségügyi hatóságnak történt jelentés 
időpontja, illetve a közzététel napja szerint ismertetik. 
Több ország a számokat az előfordulás hete szerint ösz-
szesíti. A nemzetközi összehasonlításokat a pandémia 
első napjával célszerű kezdeni, egy azonos halálozási 
küszöbszámot (például 20 haláleset) kiválasztva.

Nagyon fontos tényező az összehasonlítás 
szempontjából az országokban bekövetkezett jár-
vány kezdetének és terjedése ütemének megállapí-
tása. Ugyancsak figyelembe kell venni a népesség 

nagyságát, valamint kor és nem szerinti megosz-
lását. További szempont az elemzésre kerülő ada-
tok keletkezésének pontos időpontja, mivel az ada-
tokat folyamatos revíziónak kell alávetni. Az adatok 
aktualizálása befolyásolja a halálozási számokat álta-
lában, de eltérő hatással lehet egyes földrajzi körze-
tek, korcsoportok és a nemek adataira is. Ráadásul 
a Covid19-halálozások definíciója és teljeskörűsége 
sem egységes a vizsgált országokban, az összeha-
sonlításokat tehát az e szempontok szerint homogén 
országcsoportokon belül kell elvégezni.

A komprehenzív halálozási számadatokat szol-
gáltató országok statisztikáiban szerepelnek a nép-
mozgalmi adatok, ahol a Covid19 a halálok (vagy leg-
alább az egyik), továbbá az egészségügyi szervektől 
érkező halálozási jelentések, amelyekben mind a 
laboratórium által megállapított pozitív, mind az indo-
koltan feltételezett Covid19-esetek szerepelnek. 
A vizsgálatba bevont országok közül idetartozik 
Anglia és Wales, Skócia, Belgium, Franciaország és 
az Amerikai Egyesült Államok, amelyek mind rend-

1. ábra A Covid19-halálozások aránya a kor és 
nem szerinti információval egyes országokban, 
2020. március–szeptember

Forrás: Demography of CoVID-19 Deaths 
database.
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1. táblázat: A Cövid19-halálozások százalékos 
megoszlása a halálozás helyszíne szerint egyes 
országokban

Ország Dátum 2020-ban
Elhalálozás helye

Kórház Gondozóintézet
(idősotthon)

Otthon (saját 
lakás) Egyéb Összesen

Belgium október 6. 50,6 48,3 0,5 0,6 100

Anglia és Wales szeptember 29. 63,3 31,6 4,7 0,4 100

Franciaország szeptember 29. 66,5 33,3 nincs adat 0,3 100 

Norvégia szeptember 27. 37,6 59,5 2,9 0,0 100

Skócia szeptember 27. 46,5 46,3 7,0 0,2 100

Svédország szeptember 28. 48,5 45,2 3,9 2,5 100 
Amerikai Egyesült 
Államok szeptember 30. 68,7 24,1 5,4 1,8 100

Ország
A legalább napi 20 haláleset 

elérésének napja (a pandémia 1. 
napja)

A pandémia 30. napja
A 30. napra vonatkozó 

adat közzétételének 
dátuma

Olaszország február 28.** március 29. március 29.

Koreai Köztársaság március 2.** április 1. április 1.

Amerikai Egyesült 
Államok* március 3. április 2. április 10.

Spanyolország március 8. április 7. április 8.

Franciaország március 8.** április 7. április 7.

Anglia és Wales (ONS)* március 9. április 8. április 21.

Hollandia március 14. április 13. április 13.

Belgium március 16. április 15. április 16.

Németország március 19.** április 18. április 18.

Svédország március 19. április 18. április 18.

Skócia március 20. április 19. április 29.

Ausztria március 21.** április 20. április 20.

Dánia március 21. április 20. április 21.

Portugália március 22.** április 21. április 22.

Norvégia március 28.** április 27. április 28.

Ukrajna március 31. április 30. május 3.

2. táblázat: A legalább 20 Covid19-haláleset eléré-
sének dátuma, 2020. február–május

*Közelítő adat, mivel hetenként (az adott hét 
közepére vonatkozóan) közlik az adatokat.

** A közzététel időpontjára vonatkozó adat, míg a 
többi a halálozás napjára vonatkozik.

Forrás: Franciaország és Ausztria esetében saját 
hatóság, a többinél: Demography of CoVID–19 
deaths database.
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szeresen frissítik és közlik a halálozások adatait kor, 
nem és a halál bekövetkeztének dátuma szerint.

A konzervatív halálozási számadatok vagy a nép-
mozgalmi regisztrációs rendszerből származnak, ahol 
a Covid19 a fő halálok, vagy az egészségügyi ható-
ságoktól, amelyek csak a laboratóriumok által igazolt 
eseteket jelentik. Ebbe a csoportba tartozik Ausztria, 
Norvégia, Dánia, Portugália, Németország, Dél-Korea, 
Svédország és Hollandia. Ezekben az országokban a 
halálozási számok azért is változnak, mert egyes for-
rások a halál tényleges időpontját, mások a bejelentés 
időpontját veszik figyelembe.

A korlátozott halálozási adatokkal (is) dolgozó 
országok csak az egészségügyi rendszerből átvett 
(például a kórházaktól érkezett és laboratóriumilag 
igazolt), részleges halálozási számokat tették közzé, 
mint Franciaország, olaszország, Spanyolország, 
Ukrajna és Anglia.

A Covidnak tulajdonítható halálozások kor és nem 
szerinti megoszlásának ismerete és összehasonlítása 
az összhalálozás ugyanilyen megoszlásával több szem-
pontból lényeges. Ez utóbbiak a Human Mortality 
Database-ból származnak. A 90 évesek és idősebbek 
halálozási rátái a komprehenzív csoportban a legma-
gasabbak. Az egészségügyi rendszerből származó ada-
tokban erősen alulreprezentált az idősotthonokban és 
a magánlakásokban bekövetkezett Covid19-halálozás. 
A legidősebbek alulreprezentáltsága együtt jár a többi 
korcsoport viszonylag magasabb halálozási arányaival. 
A komprehenzív csoportot tekintve megállapítható, 
hogy a Covid19-halálozás kormegoszlása szinte meg-
egyezik az összoki halálozáséval.

Az összehasonlításhoz országos adatokat használ-
tak, a legfrissebb népességszámok kor és nem szerinti 
bontásával. Reálisabb lett volna regionális információk-
kal dolgozni, mivel például a kisebb és sűrű népességű 
Belgiumban a járvány szinte azonnal végigfutott az 
országon, míg a nagyokban legalább egy ideig lokali-
zált tudott maradni. Az országos adatok is lehetővé 
teszik azonban a döntések, járvány- és közegészségügyi 
intézkedések hatásának összehasonlító vizsgálatát.

A pandémia hatásainak közelítő becsléséhez a 
standardizált halálozási arányszámokat (SHA) lehet 
használni, amelyek azt mutatják, hogy az adott ország 
Covid19-halálozási számai milyen mértékben térnek 
el a minden országra feltételezett, azonos standard 
kor- és nemspecifikus halálozási arányoktól. Általá-
ban a komprehenzív adatforrásokkal dolgozó orszá-
gokban a legmagasabbak, a konzervatív módszert 
alkalmazóknál a legalacsonyabbak ezek az arányok.

A nemzetközi összehasonlításokat ajánlott az 
ugyanazon csoportba tartozó országok hasonló for-
rásaira korlátozni. Még egy országon belül is jelentős, 
akár 40%-os alulbecslést kaphatunk a Covid halálozási 
adataira, ha a korlátozott forrásokat vesszük figye-
lembe a teljeskörűekkel szemben. A konzervatív 
halálozási adatokkal operáló országok között is jelen-
tős eltérések mutatkoznak a tesztelési és laborató-
riumi erőforrások, valamint a tesztelési kritériumok 
különbözőségei következtében. A komprehenzív for-
rásokat használó országok közül a pandémia első 
hulláma Angliát és Walest érintette a legsúlyosabban, 
majd Belgium és Skócia következett, míg az Amerikai 
Egyesült Államok és Franciaország Covid19-halálozási 
szintje alacsonyabb volt.

Angliában, Walesben, Franciaországban és Belgi-
umban a pandémia egy időben kezdődött és hasonló 
ütemben terjedt, de Franciaországban a korai és szigorú 
zárásoknak köszönhetően viszonylag gyorsan lelassult. 
Angliában és Walesben kissé később következett be a 
stabilizálódás, ami megmagyarázza az első hullám 
végén tapasztalt magasabb mortalitási szintet. A kumu-
lált Covid-halálozások görbéje az Amerikai Egyesült 
Államokban nem laposodott el, inkább folyamatosan 
emelkedett, majd rövid időre lelassult júniusban.

A Covid-halálozás korszerkezetét tekintve a gör-
be alakulása megfelel a szokásos halandósági mintá-
nak, viszonylag magas korai gyermekhalandósággal, 
majd az arányok csökkennek a 10 éves kor körül bekö-
vetkező minimumig, ezt követően pedig szinte expo-
nenciálisan nőnek a legmagasabb korokig. Az adatokkal 
kapcsolatos problémák jól tükrözik az említett orszá-
gok elsősorban érintett népességcsoportjaira vonat-
kozó intézkedések hatását. A szerzők vizsgálták a korra 
standardizált Covid19-halálozási arányok időbeli ala-
kulását nemek szerint is, kiemelve, hogy a férfiak foko-
zott sérülékenységének magyarázatai között biológiai 
és magatartásbeli tényezők is szerepelnek.

A szerzők végül hangsúlyozzák, hogy a Covid19-
halálozás fokozódása és a további világjárványok 
miatt szükséges a népmozgalmi nyilvántartási 
rendszerek hatékonyságának, az adatközlések részle-
tességének és teljeskörűségének növelése.

A tanulmány megírásakor (2020 novembere) a 
járvány második hulláma éppen csak elkezdődött, így 
ennek adatai nem kerülhettek az elemzésbe.

A bőséges nemzetközi irodalmi hivatkozási mellék-
let helyén – és mivel a fenti tanulmányban Magyaror-
szág adatai nem szerepelnek – említsük meg itt, hogy 
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egy magyar kutatói közösség ugyancsak vizsgálta és 
publikálta a felhalmozott többlethalálozást, a járvány 
dinamikáját, Európa több régiójára fókuszálva. Az élet-
korra standardizált halmozott hetenkénti többlethalá-
lozást az EUROSTAT adatbázisa alapján számították ki, 
és összehasonlították a 2020. évi, illetve a 2016 és 2019 
közötti referencia-időszak közötti különbségeket. 

A többlethalandóság Magyarországon a 44. hétig 
negatív tartományban volt, majd az 52. hétre elérte 
a 9998 halálozást, ami 7,73%-os többletnek felel meg a 
2016–2019-es időszakhoz képest. A többi ország közül 
az első negyedévben csak Spanyolország és Olaszor-
szág számolt be halálozási többletről a referencia-idő-

szakhoz viszonyítva, majd jelentős növekedést mutat-
tak ki a 13. és 26. hét között Spanyolországban, az 
Egyesült Királyságban, Belgiumban, Hollandiában és 
Svédországban. A harmadik negyedév során Romániá-
ban és Portugáliában nőtt a legnagyobb mértékben az 
életkorra standardizált többlethalálozás. A közép- és 
kelet-európai országok többségében a többlethalálo-
zás kiemelkedően magas volt a negyedik negyedévben. 
Magyarország ebben a tekintetben az EUROSTAT 
adatbázis legfrissebb rendelkezésre álló adatai alap-
ján a 11. helyet foglalta el, és a többlet alacsonyabb 
volt, mint a járvány hasonló dinamikáját mutató 
szomszédos országokban.

RÓZSA GÁBOR 
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Mortality in a Central European Country Compared to Main European Regions in the Year of the CoVID-19 
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A család kívánt és megvalósult 
gyerekszámának összefüggése a településtípus 
és régiók szerinti tényezőkkel az ausztriai 
városokban és kistelepüléseken
Bernhard Riederer – Isabella Buber-Ennser: Familie in der Stadt und am Land: Zur 
Bedeutung des regionalen Kontextes für die Realisierung des Kinderwunsches in 
Österreich
Österreichische Zeitschrift für Soziologie, 2021. 1. sz. 69–91. o.

DoI: 10.1007/s11614-020-00437-6

Az ausztriai családokban az óhajtott gyermekek tényleges megszületésének nagyobb esélye van a 
vidéki kistelepüléseken, mint a városi, ezen belül a fővárosi térségekben. A 2008/2009-ben, majd 
azonos mintával 2011/2012-ben végzett Generations and Gender Survey (GGS) felmérés változóinak 
logisztikus regressziós elemzése kiemeli a gyerekvállalási terv és realizálása regionális, illetve telepü-
léstípus szerinti különbségeinek magyarázó tényezőit, azok összefüggéseit a kistelepülési, a városi 
és a fővárosi népesség demográfiai, gazdasági és kulturális jellemzőiben mutatkozó sajátosságokkal. 
(A recenzió a településtípus szerinti jellemzőket emeli ki, az egyes régiókra nem tér ki.)

Tárgyszavak: gyermekvállalási szándék, regionális és településtípus szerinti különbségek, regressziószámítás, 
Generations and Gender Survey, Ausztria

A termékenység és az óhajtott gyerekszám 
megvalósításának elemzései felhasználhatják a GGS-
felmérés standard változóit. Az 1. táblázat szerinti 
változók érhetők el a GGS első és második hulláma 
eredményeként 3 térségre: az osztrák fővárosra és 
agglomerációjára, Ausztria más városaira, valamint 
kisebb településeire.

A gyermekvállalási hajlandóság fontosabb sze-
mélyes magyarázó tényezői regionális bontásokkal 
elemezhetők a GGS-felmérés első, 2008/2009. évi 
hullámának ausztriai mutatói alapján. A felmérés 
területi mintáiban mérhető a férfiak és a nők gyerek-
vállalási terve a következő 3 évben (1. hullám), majd 
2011/2012-ben az óhajtott gyerek megszületése 
vagy későbbre halasztása, esetenként a korábbi 
terv feladása (2. hullám).

A GGS felmérés 1. hullámában a 21–45 éves 
válaszolók közel 30%-a óhajtott 2012-ig gyereket, 

mintegy 22%-a ennél később vár gyereket vagy gye-
rekeket. Ezek a megoszlások különbözők a gyerekes 
és a gyerektelen válaszolók mintáiban.

A GGS-felmérés megismételt, 2. hullámának vála-
szolói 2011/2012-ben közölték, hogy az 1. hullámban 
3 éven belül tervezett gyerekük megszületett-e, csak 
később várható a születése, illetve már nem óhajtják 
a születését. 

A vidéki kistelepülések válaszolóinak átlagosan 
10%-ára jellemző, hogy 2008/2009-ben csak több 
mint 3 éves távlatban óhajtottak gyereket, de az 
mégis megszületett 2012-ig, a városi térségekben 
(9%) és a fővárosi agglomerációban (7%) kisebb az 
ilyen előrehozott születés rátája.

A szerzők bináris, illetve logisztikus regressziós 
számításokat végeztek; a GGS 1. és 2. hullámának 
párosított felmérési eredményeire alapozott elemzés 
céljai a következők:
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• az első hullám mintája szerint óhajtott gyerek 
megszületett vagy sem 2012-ig (a bináris össze-
függés eredménye a fővárosra és agglomeráci-
ójára, valamint Ausztria többi régiójára, illetve 
településtípusára elemezhető);

• összesen 3 válaszlehetőség elemzése: az óhajtott 
gyerek 2012-ig már megszületett, a születést 
elhalasztották, illetve nem tervezik (a regressziós 
modell összehasonlítja a főváros agglomerációjá-
nak helyzetét Ausztria többi régiójával);

• a felmérés vizsgált 3 válaszlehetőségének alaku-
lása a települések 3 típusa szerint (a regressziós 
modell a főváros és agglomerációja, a városi 
térségek, illetve a vidéki kistelepülések adatait 
tartalmazza).

(A GGS-felmérés első és a második hullámának 
gyermekvállalási szándékkal kapcsolatos kérdései-
nél a minta nem tartalmazta azokat a férfiakat, akik-
nek a partnere 50 éves vagy idősebb nő volt, továb-
bá a meddő nőket a 21–45 éves korcsoportokban. 
A felmérés nem vonatkozott továbbá az azonos 
nemű párkapcsolatban élőkre, valamint azokra a 
férfiakra és nőkre sem, akiknél már gyereket vártak 
az 1. hullám évében.) 

A regressziós modell alapváltozatában csak a 
térségi ismérv a magyarázó változó, egyéb változók 
nélkül. A kiegészített regressziós modell több más 
(demográfiai, gazdasági, értékrendi) magyarázó 
tényezőt is tartalmaz, azok jellemzik a válaszolókat.

• A binomiális logisztikus modellek eredményei 
esélyek a 3 éven belül óhajtott gyerekek megszü-
letési és meg nem születési esetszámára vonat-
kozóan, a lakóhely térségei szerint. Ez a kétesé-
lyes kimenetel a minta személyi összetételétől 
független.

• A multinomiális logisztikus regressziós modellvál-
tozatok a fővárosi agglomeráció és a többi térség 
szerint bontják a feltételes valószínűségek különb-
ségeit. Független változók a 3 éven belül óhajtott 
gyerekek megszületésének, későbbre halasztásá-
nak, valamint feladásának esetszámai. A mutató-
sorozatok magyarázó tényezői a GGS 1. és 2. fel-
mérési hullámának adataiból a válaszolók:
a. neme;
b. életkorcsoportja: 21–24; 25–34; 35–45;
c. családi állapota: házas, együtt élő nem 

házas, párkapcsolat együttlét nélkül (LAT), 
egyedülálló;

1. táblázat: A GGS-felmérés változóinak százalékos 
megoszlása Ausztria térségei (településtípusai) 
szerint, 2008/2009

A GGS első hullámának 
változói

összesen 943 értékelt 
válasszal  

Bécs és 
körzete 

Városi 
népesség

Vidéki 
népesség 

válaszainak megoszlása, %

Nemek

Férfi 46 41 47

Nő 54 59 53

Életkor, év 

21–24 10 11 9

25–34 54 62 62

35–45 36 27 29

Családi állapot 

Házas 34 36 36

Együtt élő, nem házas 30 30 31

Párkapcsolat, tényleges 
együttélés nélkül 18 18 19

Egyedülálló 19 16 14

A gyerekek száma  

Nincsen gyerek 61 56 55

1 gyerek 30 26 27

2 gyerek 6 13 13

3 és több gyerek 3 6

Legmagasabb végzettség

Legfeljebb középiskola 69 72 83

Felsőfokú 26 24 14

Ismeretlen 4 4 3

Gazdasági helyzet 

Nehéz, nagyon nehéz 29 25 16

Rendben 31 32 38

Jó, nagyon jó 40 43 46

A szülői felfogás 

A gyermekek beteljesítik a 
szülők életét 23 27 32

Elfogadott a gyerekvállalás 23 27 24

Szükségtelenek a gyerekek 54 46 44

A lakáskörülmény a 
gyerekvállalást befolyásolja 

Egyáltalán nem 37 50 55

Kissé 35 23 23

Erősen 28 27 22KS
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d. gyerekeinek száma: nincs gyerek, 1, 2, 3 vagy 
több gyerek;

e. legmagasabb végzettsége: legfeljebb közép- 
iskola, felsőfokú;

f. gazdasági helyzete: nehéz vagy nagyon nehéz, 
rendben, jó vagy nagyon jó.

• További részletezőbb multinomiális logisztikus 
regressziós modellváltozatok a regresszió ered-
ményeit a fővárosi agglomeráció, a városi tér-
ségek és a vidéki kistelepüléses térségek szerint 
is bontják. Az előző (a–f) magyarázó tényezők 
vonatkoznak a 3 éven belül óhajtott gyerekek szüle-
tési, későbbre halasztási, valamint feladási eseteire 
ebben az elemzésben is.

(A regressziós modellek és a statisztikai próbák iga-
zolják, hogy szignifikáns a területi különbség az óhajtott 
gyerekek felmért változói és magyarázó tényezőik 
között. A 3 éven belül óhajtott gyerek megszületése 
2012-ig mérhetően kisebb arányú Bécs és agglome-
rációja mintájának változóiból eredően, mint Ausztria 
más térségeiben. Az is gyakoribb a főváros térségében, 
hogy lemondanak a GGS 1. hullámának mintájában 
2008/2009-ben még óhajtott gyerek születéséről. – NZ)

Az ausztriai GGS-felmérés 1. hullámának mintája 
943 választ tartalmaz, ez része az összes kor-
csoport 3406 értékelt válaszának. A diagramok 
a válaszadók teljes megoszlására (felső rész), 
a gyermektelenekére (középső rész) és a gyer-
mekesekére (alsó rész) vonatkoznak. A három 
részen belül a regionális mutatók a területi 
statisztika besorolása szerint csoportosíthatók 
(fentről lefelé): Ausztria, Bécs az agglomeráci-
óval, városi körzetek, vidéki jellegű kistelepülé-
sek, ahol a népsűrűség kisebb, mint 150 lakos/km2. 
A válaszlehetőségek: gyermekvállalás 3 éven 
belül; gyerekvállalás később; nem tervez (több) 
gyereket. (A számítások a megoszlási adatok sú-
lyozásával készültek.)

2. ábra: A GGS 2008/2009. évi 1. hullámában 
3 éven belül óhajtott gyerek tényleges helyzete 
a minta válaszaiban Ausztria térségei szerint, 
2011/2012, százalék (a 21–45 évesek mintái a 2. 
hullámban = 100)

1. ábra: A gyermekvállalási 
szándék esetei Ausztria 
térségei, illetve a válaszoló 
gyerekei szerint a GGS 1. 
hullámában, 2008/2009, 
százalék (a 21–45 évesek 
mintái = 100)

A százalékos megoszlás az auszt-
riai GGS-felmérés 2. hullámának 
mintája 917 értékelhető válaszát 
tartalmazza, a regressziós model-
lek szerinti változókkal. Csak azok 
a 2008/2009. évi válaszok értékel-
hetők, ahol minden változó adata 
elérhető. A 3 válaszlehetőség: a 
gyerekvállalás megvalósult; később 
várható; lemondtak a gyerekről. 
A térségek az 1. ábra szerintiek.
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A városi teljes termékenységi ráta a 2002 és 
2017 közötti időszakban Ausztria városi népessé-
gében átlagosan 1,40, a vidéki térségekben 1,47. 
A nők első gyereküket a városi népességben átlagosan 
28,3 éves, a vidéki térségekben 27,9 éves korukban 
szülték. A tanulmányban hivatkozott szakirodalmi 
források sokféle magyarázó tényezőt említenek 
arra a jelenségre, hogy ezek a népmozgalmi muta-
tók Ausztria városi és vidéki térségeiben egymástól 
eltérők. Lehet magyarázat például a városban lakó 
nők magasabb átlagos képzettsége, a vidékiekétől 
eltérő foglalkoztatási helyzete, lakáskörülménye, 
családi állapota és hasonlók.

Ezen túlmenő regionális, illetve településtípus 
szerinti magyarázó tényezők is figyelmet érdemelnek, 
ilyen például, hogy

• a gyerek óhajtása erősebb a kisebb településeken, 
mint a városi (ezen belül a fővárosi) térségekben;

• az óhajtott gyerek megszületése a kisebb telepü-
léseken gyakoribb, mint a városi (ezen belül a fővá-
rosi) térségekben;

• olyan a lakosság áramlásának tendenciája, hogy 
akik erősebben óhajtanak gyereket, illetve gyak-
rabban vállalnak gyereket, azok elhagyják a városi 
térségeket.

A GGS-felmérés alapján összehasonlítható a vála-
szolók életfelfogása, a vallási szertartások látogatása, 
valamint a születés helye is, és a válaszolók eltérő 
összetétele is magyarázza, hogy a városi (ezen belül a 
fővárosi) térség családjai viszonylag kevesebb gyereket 
óhajtanak 3 éven belül, és nagyobb arányban halaszt-
ják későbbre, illetve mondanak le a korábbi gyerek-
vállalásukról. A regionális hatás lényeges abban is, 
hogy az egyedülállók, a nem házas párkapcsolatban 
élők, illetve a sokgyerekesek más számarányban élnek 
a kisebb ausztriai településeken, mint a városokban. 
A felsorolt személyes tényezők között is van összefüg-
gés például a vallásgyakorlás és a gyerekkel kiteljesedő 
családi élet felfogásában.

A válaszoló munkalehetősége, iskolai végzettsége, 
lakáshelyzete is lényeges a tapasztalt különbségek 
magyarázatában. Ahol az óhajtott gyerekek száma 
nagyobb, ott feltehetően viszonylag könnyebb meg-
teremteni a gyerekellátás anyagi és lakhatási felté- 
teleit. A városokban lényegesen nagyobbak a tanulás, 
a munkavállalás és a szakmai fejlődés lehetőségei a 
nők mintájában, és ez késleltetheti a családalapítást, 
a gyerekvállalási szándékot, ugyanakkor a vidéki 

településekre az ilyen (a gyerek óhajtását vagy 
elutasítását befolyásoló) személyes megfontolások 
kevésbé jellemzők.

A születendő gyerek óhajtásának regionális és 
településjelleg szerinti magyarázó tényezői arra 
utalnak, hogy Ausztria fővárosi és városi lakossági 
mintájának 2008/2009-ben, majd 2011/2012-ben 
felmért demográfiai, gazdasági, életviteli jellemzői 
kevésbé támogatják a nagyobb család vállalását, 
mint a vidéki kistelepüléseken élők körében.

Más, hasonló témájú, de nem feltétlenül regio-
nális szempontú szakirodalmi munkák néhány gondo-
lata előtt említsük meg, hogy a GGS magyarországi 
1. és 2. hullámának részletes módszertani dokumen-
tációját Spéder Zsolt tette közzé 2015-ben (Spéder 
[2015]), a logisztikus regresszió idevágó kérdései-
ről pedig Bartus Tamás írt tanulmányt a Statisztikai 
Szemlében (Bartus [2003]).

Maradva a hazai szerzőknél, Spéder és Kapi-
tány  Balázs tanulmánya (Spéder–Kapitány [2014]) a 
rendszerváltozás utáni termékenységi átmenetet, 
a gyermekvállalási szándékok megvalósulását elemzi 
egy öt európai országban végzett összehasonlító, 
utánkövetéses vizsgálat alkalmazásával. Mindig 
különbség van a szándék és a tényleges magatartás 
között. Ez részben demográfiai és társadalmi tényezők 
– kor, gyermekszám, párkapcsolati helyzet – következ-
ménye, ám ezekkel számolva is jelentős eltérések  
tapasztalhatók a nyugat-európai, illetve a volt szoci-
alista országok között. Az ezredfordulót követő idő-
szakban az utóbbiak esetében jóval alacsonyabb szintű 
a termékenységi szándékok realizálása. A megva-
lósulás esélyének csökkenése a társadalmi normák 
meggyengülésének az eredménye, aminek fő oka az 
értékek lassú átalakulása a strukturális változások 
dinamikájához képest.

A Francia Statisztikai Intézet (INSEE) 2020. évi 
népesedési mérlege már a 6. egymást követő évben 
a termékenység csökkenését állapítja meg, 1,87 gyer-
mek/nő alatti értékkel. Ugyanakkor felmérések sze-
rint továbbra is magasabb a gyermekvállalási szándék, 
átlagosan 2,39 a kívánt gyermekek száma, vagyis nem 
pusztán azért kevés a gyermek, mert a családok így 
szeretnék. A 2020. évi, katasztrofálisnak minősített 
demográfiai helyzethez a születésszám csökkenése 
mellett hozzájárult a koronavírus 60 000-es halálozá-
si többlete is. A termékeny korban lévő nők számának 
fogyása és a járványhelyzet ugyanakkor csak kis rész-
ben okozója a születésszám csökkenésének. Franciaor-
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szág európai területén 100 000-rel kevesebb gyermek 
születik, mint 10 évvel korábban, sőt 1945 óta soha 
nem volt ilyen alacsony (700 000 körüli) az újszülöt-
tek száma. Ugyanakkor a vizsgálatok szerint a megkér-
dezettek 91%-a szeretne vagy szeretett volna legalább 
egy, 83% pedig egynél több gyermeket, és a már gyer-
mekesek 67%-a, ezen belül a kétgyermekesek 23%-a is 
szeretne (szeretett volna) még legalább egyet. Csupán 
4% nyilatkozott úgy, hogy nem kíván(t) gyermeket.

Globális szintre áttérve, egy amerikai családkutató, 
Stone [2019] azt állítja – számos ország kutatási intéz-
ményeinek vizsgálataira hivatkozva –, hogy a nők gyer-
mekvállalási szándéka általában alacsonyabb, mint 
amennyit ugyanők ideálisnak tartanának. A gyermek-

hiány globális jelenség, nem csupán a gazdag orszá-
gok problémája. A fejlődő országokban is sok nő van, 
akinek – a világ gazdagabb részén élőkhöz hason-
lóan – kevesebb a gyereke, mint amennyit szeretne. 
Ez az állítás elég furcsán hangzik, hiszen Afrika ese-
tében inkább a rendkívül magas termékenység prob-
lémáját vagy az elégtelen fogamzásgátlást szokták 
emlegetni. Ez azonban csak egyik oldala a problé-
mának, másutt ugyanis a teljes termékenység gyor-
san lezuhant, akár a szükséges szint alá. A múltban 
ezt nehéz volt a szándékok tükrében igazolni, mivel a 
nemzetközi adatbázisok egyike sem tartalmazott 
a termékenységi preferenciákra vonatkozó, sziszte-
matikus adatgyűjtéseken alapuló információt. (– RG)
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