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A népesség 2040-ig terjedő előreszámításának Németország két országrészére, azok földrajzi 
csoport és fejlődési pálya szerinti területi egységeire bontott eredményei igazolják, hogy a nemzet-
közi vándorlás pozitív egyenlege csak részben ellensúlyozza a természetes szaporodás miatt várható  
népességfogyást. Táblázatok, kartogramok hasonlítják össze a korcsoport szerinti demográfiai 
mutatókat. A népesség mélyebb területi bontású előreszámításának eredményei megalapozzák 
a helyi munkaerőpiac, valamint a közoktatás távlati stratégiáit.

Tárgyszavak: népesség előreszámítása, területi egység, demográfiai változók, természetes szaporodás, nemzet-
közi vándorlás, 2017–2040

A németországi népesség 9. területi bontású 
előreszámítása a 2017–2040. közötti évek tartós 
tendenciáit vette számításba, a prognózis úgynevezett 
SIKURS-modelljét első alkalommal alkalmazva.

(A SIKURS kisterületi népesség-előrejelző modell 
a születés, halálozás, belföldi és nemzetközi vándor-
lás előreszámítását a felmért változókkal és a feltéte-
lezett helyi tartós tendenciákkal végzi a kezdőév és a 
megadott céldátum között, Németország előírt terü-
leti egységei szerint. https://www.staedtestatistik.de/
arbeitsgemeinschaften/kosis/sikurs/programm. – NZ)

A népesség országos előreszámításának korcso-
portok szerinti eredményei adták a keretértéket a 
területi bontású modell számításaihoz.

A Németország nyugati és keleti szövetségi tar-
tományainak fejlettség, illetve fejlődési jellemzők 
szerint csoportosított településeire bontott előreszá-
mítás fontosabb feltételezései:

• a termékenységre (G2 változat): a teljes termé-
kenységi ráta (TFR) 1,55-re nőhet 2040-ig, a nők 
átlagos életkora a szüléskor 32,6 év;

• a halálozásra (L1 változat): a férfiak születéskor 
várható élettartama 82,5 évre, a nőké 86,4 évre 
nő 2040-ig;

• a nemzetközi vándorlásra (W2 változat): a 2017-ben 
mért vándorlási egyenleg mintegy +206 ezer 
főre csökkenhet 2026-ig, majd 2040-ig állandó 
maradhat.

(A keretszámok forrása a legutóbbi koordinált [14 
kBV] előreszámítás 2060-ig, a területi egységek szerinti 
számítás feltételezései is azzal egyezők. Az előreszámí-
tások évente határozzák meg a belföldi és a nemzet-
közi vándorlás helyi egyenlegét a 2017 és 2040 közötti 
évekre. – NZ)

A SIKURS-modell 96 területrendezési egységre 
bontott mutatósorozatokkal számítja a 2017 és 2040 
közötti időszak várható folyamatait.

Az egyes területi egységek korspecifikus szüle-
tésszáma az előírt 5 korcsoport szerinti termékeny-
ségi rátával becsülhető. A várható korspecifikus halá-
lozás a férfiak 4, a nők 5 területi klaszterjére, ezen 
belül az előírt 19 korcsoportra vonatkozik.
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4. ábra: A természetes szaporodás és a vándorlási 
egyenleg alakulása országrészek szerint Németor-
szágban, 2018–2040, fő/1000 fő*

*Az ábrát az ismertető készítette a forrásmű 
adataiból. A diagramok balról jobbra: a nyugat-
német, a kelet-német szövetségi tartományok 
és Németország települései átlagosan. Az „ost” 
diagram felső oszloprésze a nemzetközi vándor-
lás (Glob-Wan), a középső a belföldi vándorlás 
(DE-Wan) egyenlege, az alsó a születés és a 
halálozás egyenlege (Nat) a 2018 és 2040 közötti 
időszakban, 1000 lakosra számítva. A forrásmű 
részletezi a változások mértékeit a 2. ábra kate-
góriáira: a területi egységek 4 földrajzi helyzete, 
továbbá 5 fejlődési jellemzője szerint.

3. ábra: A gyermekkorú és időskorú népesség 
számaránya* országrészek szerint Németországban, 
2017, 2040, százalék (népesség összesen = 100)

*Az ábrát az ismertető készítette a forrásmű ada-
taiból. A diagramok felülről lefelé: Németország, 
kelet-német és nyugat-német szövetségi tarto-
mányok települései összesen. A forrásmű táb-
lázata részletezi a 0–19 és a 65+ évesek 2017., 
illetve 2040. évi számarányait a 2. ábra kategóriá-
ira: területi egységek 4 földrajzi helyzete, továbbá 
5 fejlődési jellemzője szerint.

2. ábra: A népesség előreszámításának ered-
ményei a területi egységek csoportjai* szerint 
Németországban, 2017–2040, százalék (2017. 
évi népességszám = 100)

*A modell területi egységeinek (klaszterek) 
azonosítása a szövegben található. A forrásmű 
táblázatai az előreszámítás eredményeit a föld-
rajzi helyzet 4 és a fejlődési jellemzők 5 kategó-
riája szerint, továbbá a nyugat-német (korábbi) 
és a kelet-német (új) szövetségi tartományokra 
összesítetten tartalmazzák.

1. ábra: A népesség előreszámításának eredmé-
nyei korcsoportok (0–19, 20–64 és 65+) szerint 
Németországban, 2017–2040, millió fő*

*Az ábrát az ismertető készítette. Forrás: 14. 
koordinierten Bevölkerungsvorausberechnung. 
https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesell-
schaft-Umwelt/Bevoelkerung/Bevoelkerungsvo-
rausberechnung/aktualisierung-bevoelkerungs-
vorausberechnung.html
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A belföldi vándorlás 2011 és 2017 közötti trendje 
irány, életkor és nemek szerint, négyzetes adatmát-
rixként számítható, a németországi térségek soraival 
és oszlopaival. A 2017 és 2040 közötti időszak prog-
nózisa változatlanul veszi át ezt a vándorlási rátát, a 
nemek és 6 életkorcsoport szerinti bontással. A nem-
zetközi vándorlás 2015. és 2016. évi intenzitása kiug-
róan nagy, ez hatással volt a belföldi vándorlásra is, 
a trendszámítás ezeket az éveket nem tartalmazza.

A nemzetközi vándorlás egyenlege várhatóan 
ingadozó marad 2025-ig, majd 2026 és 2040 között 
állandó (évi mintegy 206 ezer fő) lehet. A népesség-
szám vándorlással összefüggő éves változásai 2040-ig 
nemek és 6 korcsoport szerint becsülhetők a területi 
egységekre. Itt is a vándorlás 2011 és 2017 közötti 
trendjét számítják, a 2015. és 2016. évi kiugró egyen-
legek nélkül.

A népesség várható fogyása mintegy 1% 2017 és 
2040 között, a lakosság várható száma mintegy 81,9 
millió fő 2040-ben. Az elöregedési tendencia folyta-
tódik, az átlagos életkor 2040-ig Németországban a 
2017. évi 44,3 évről 44,9 évre nő.

A forrásmű a területi egységeket három szem-
pont szerint csoportosítja:

• a település közigazgatási típusa: megyei jogú 
nagyváros, városközpontú térség, sűrűn lakott 
vidéki körzet, gyéren lakott vidéki körzet (az ábra 
felső 4 típusa);

• a földrajzi helyzetük: leginkább központi, központi, 
periférikus, leginkább periférikus (az ábra középső 
4 típusa);

• a fejlődési pályájuk: átlagosnál gyorsabb növe-
kedéssel, növekvő, nem egyértelmű fejlődéssel, 

zsugorodó, az átlagosnál gyorsabban zsugorodó 
(az ábra alsó 5 típusa).

(A területi egységek trendjei és a helyi demográfiai 
jellemzők közérthetőek, megalapozzák a szakpoliti-
kai stratégiákat Németország tartományaira, területi 
egységeire. A korábbi számítások szűkebb területi 
vonatkozási körrel készültek, és a módszertanuk sem 
általános érvényű. – BIBE [2019]

A várható demográfiai folyamatok eredménye-
ként a kedvezőbb regionális helyzetű, illetve gyor-
sabban fejlődő területi egységek növelik előnyüket 
a zsugorodó, illetve a perifériakörzetek helyzetéhez 
mérten. Különösen az átlagos életkor közötti területi 
különbségek növekvő tendenciájúak a 2040-ig terjedő 
időszakban. – NZ)

A kedvezőtlenebb népességi helyzetű, magasabb 
átlagos életkorú területi egységek gyakoribbak a 
keletnémet szövetségi tartományokban, mint a gaz-
daságilag fejlettebb nyugati országrészekben.

A forrásmű elemzi a regressziós számítások ered-
ményeit. A népességszám 2017 és 2040 között vár-
ható változása, valamint a területi egység népességé-
nek 2040. évi átlagos életkora között szoros a negatív 
(r =-0,756) kapcsolat.

A tanulmány összehasonlító kartogramjai egyi-
kének színezése Németország 96 területi egysége 
népességének alakulását 2017 és 2040 között 6%-os 
lépésenként jelöli, -12 és +12% között; a másik ábra-
részen az átlagos életkor alsó értéke legfeljebb 40 év, 
a felső érték 51+ év, 1,5 éves lépésenként. Minél 
alacsonyabb a területi egység népességének átlagos 
életkora, annál kedvezőbb a helyi népességszám 
várható alakulása 2017 és 2040 között.

5. ábra: A népességszám változá-
sának tényezői Németországban, 
2018–2040, 1000 fő*

*A grafikonok felülről lefelé: nem-
zetközi bevándorlás, nemzetközi 
kivándorlás, halálozás, élve születés. 
Az oszlopok: éves vándorlási egyen-
leg (pozitív), természetes szaporodás 
(negatív).KSH KÖNYVTÁR
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A helyi népességszám két folyamat eredője-
ként alakul: a 2018 és 2040 közötti pozitív vándorlási 
egyenleg (átlagosan +6,3 fő/1000 fő) csak részben 
ellensúlyozhatja a németországi születés és halálozás 
negatív egyenlegét (átlagosan -7,4 fő/1000 fő).

A tanulmány szerint a várható születésszám (mint-
egy 17,4 millió gyerek) 6,1 millióval alacsonyabb 2018 
és 2040 között a halálozások (23,5 millió fő) várható 
számánál. A természetes szaporodás negatív egyen-
lege 1000 lakosra számítva elemezhető Németország 
2 részére, valamint a megfigyelt területi egységeikre 
az említett 4+5 féle kategória szerint. A demográfiai 
előrejelzés (negatív) egyenlege összevethető a ván-
dorlás helyi (összességében pozitív) egyenlegeivel.

(Az összehasonlító kartogramok egyikén a színezés 
a 96 területi egység népessége természetes szaporo-
dásának rátáját 5 fő/100 lakos lépésenként jelöli 2018 
és 2040 között -20 és a pozitív fő/100 lakos ráta között; 
a másik térképes ábrarész a vándorlási egyenleg helyi 
rátáit 2 fő/100 lakos lépésenként, a negatív mini-
mumtól a legalább 10 fő/100 lakos értékig terjedően 
tartalmazza. – NZ)

Az előreszámítás eredménye a modell szerinti 
tényezők várható együttes hatása a népességszám 
alakulására. 

Az átlagos életkor csökkenése ott várható, ahová 
viszonylag fiatalabb korcsoportok és főként fiata-
labb nők érkeznek a belső és a nemzetközi vándorlás 
során, a népesség idősödése ott gyorsabb, ahonnan 
a fiatalabb korcsoportok, ezen belül a fiatalabb nők 
elvándorolnak.

A tanulmányban táblázat és kartogram hasonlítja 
össze a várható területi folyamatokat mind a termé-
szetes szaporulattal, mind az előreszámítás feltéte-
lezett vándorlási egyenlegével számolva. A térkép 
színezése hasonlítja össze a két változat különbségét 
Németország 96 területi egysége szerint, a minimális 
érték a helyi népesség 2%-nál nagyobb csökkenése, 
a maximális a 14%-nál nagyobb növekmény, a vándor-
lási egyenleggel is számolva.

A 20 évnél fiatalabbak 2017. évi Németországi 
számaránya (18,4%) várhatóan mintegy 0,9 száza-
lékponttal nő 2040-ig, de a megfigyelt 4 korcsoport 
2040. évi megoszlása egymástól eltérő a két ország-
részben. Az oktatási szakpolitika tartományi, illetve 
települési stratégiája felhasználhatja az előreszámítás 
korcsoportok szerinti eredményeit.

A munkaügyi szakpolitika egyik fő mutatója az 
aktív korú népesség várható alakulása és összetétele 
a 2040-ig terjedő években. A keletnémet tartomá-

6. ábra: A gyermek- és fiatalkorú népesség ará-
nya országrészek szerint Németországban, 2040, 
százalék (népesség összesen = 100)*

*Az ábrát az ismertető készítette a forrásmű 
adataiból. A 2040-ig terjedő előrejelzés Német-
országra, a kelet-német (ost) és a nyugat-német 
(West) szövetségi tartományokra számított rátái 
a 3. ábra szerint vonatkoznak a 0–19 éves kor-
csoportra. A forrásmű táblázata részletezi a 4 
korcsoport rátáit a 2. ábra kategóriáira: a területi 
egységek 4 földrajzi helyzete, továbbá 5 fejlődési 
jellemzője szerint.
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nyok idősebb (50–64 éves) korcsoportjainak létszáma 
2017-ben több mint kétszerese a fiatalabb (20–29 
éves) korcsoporténak, és bár ez az arány 2040-ben 
várhatóan kisebb (1,9 szeres), de nagyobb, mint a 
másik országrészben (West, 1,7-szeres). A szociális 
szakpolitika további fontos indikátora a foglalkoztat-
ható idősek (50–64 évesek) és a 65+ évesek 2040. évi 
helyi létszámaránya.

(A fejlett európai gazdaságok népességének 
korátlaga növekszik, ami hatással van a lakhatás, 
az oktatás és főként a foglalkoztatás szakpolitikáira 
(ILO dokumentumok: Harasty–Ostermeier [2020], ILo 
[2017]). Németország mintegy 100 földrajzi egysége 
eltérő demográfiai szerkezetű, a keleti országrészben 
gyakoribbak az átlagosnál gyorsabban öregedő, fogyó 
népességű térségek a 2040-ig előszámított időszakban 
is. A korábbi fejlődési pálya nyertes körzetei vonzóbbak 
a fiatalabbak, elsősorban a fiatal nők letelepedéséhez. 
A nemzetközi vándorlás várható korösszetétele is alakí-
tója a demográfiai folyamatoknak. – NZ)

Magyarországon a múlt század közepe után 
kezdődtek a népesség-előreszámítások, amelyek fő 
műhelye a KSH Népességtudományi Kutatóintézete 
(NKI). A munka egyrészt a népesség korstruktúrájának 
és területi megoszlásának rövidebb és hosszabb távon 
történő alakulására, másrészt módszertani problé-
mákra terjed ki. Az előreszámítások a népszámlálások 
megfelelő népességi adatai, valamint a kétévente fris-
sülő népmozgalmi (születési, halálozási és vándorlási) 
adatok alapján készülnek, mégpedig nemcsak orszá-

gos, hanem területi (megyei) szinten is. A módszertant  
az NKI folyamatosan, az ENSZ és szakterületi szerve-
zetei, a Világbank, valamint az Eurostat által is alkal-
mazott eljárások figyelembevételével korszerűsíti. 
Alapja a kohorsz-komponens (vagy alkotóelem) mód-
szer, amelynél egyidejűleg veszik figyelembe az élve 
születéseknek, halálozásoknak, a nemzetközi vándor-
lásnak, valamint a népesség életkorának változását 
az előreszámítás készítésének időpontjában fennálló 
ismert adatok és tendenciák segítségével. A számítá-
sokhoz a meglévő adatokon túl szükség van a nép-
mozgalmi adatok várható alakulására vonatkozó  
hipotézisekre – a korábbi trendek, szakértői becslések, 
hasonló helyzetű országokkal való összehasonlítás 
alapján. Így készülnek alacsony, közepes és magas 
előreszámítási változatok. 2018-ban például a 2070-re 
várható magyarországi népességszámot az alacsony 
változat 6 millióra, a közepes 7,75 millióra, a legopti-
mistább, magas változat valamivel több, mint 9 milli-
óra becsülte.

A hazai népesség-előreszámítások említésekor 
nem feledkezhetünk meg egykori kiváló kollégánk, 
Hablicsek László (1953–2010), az NKI népesség-előre-
számításokért felelős szakértője és több más demo-
gráfiai kutatás irányítója tevékenységéről. Egy 2012. 
évi tanulmányban volt kollégája, oBÁDoVICS [2012] 
az előreszámítások sokrétű felhasználását is kiemelve 
így méltatta:

„Nevéhez fűződik a magyarországi hosszú távú 
népesség-előrejelzés és -becslés. A népesség-előre-
számítást a 2001-es népszámlálási adatok bázisán 
végezte, 2050-ig vetítette előre a különböző előre-
számítási változatokkal az ország népességének ala-
kulását. Később, 2006-ban, a 2005. évi mikrocenzus 
alapján frissítette, javította a modellt. Alkotóelem 
módszert alkalmazott, amely során a népességszá-
mot közvetlenül befolyásoló demográfiai jelenségeket, 
a termékenységet, halandóságot, vándorlást vette 
figyelembe. Még sokáig használatban lesznek az 

7. ábra: A népesség korcsoportjainak számará-
nya országrészek szerint Németországban, 2017, 
2040, százalék (bal oldalon: 50–64/20–29 éve-
sek; jobb oldalon: 65+/50–64 évesek)*

*Lásd a 6. ábra magyarázatát.
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elmúlt évtizedben készített előrebecslései. Hablicsek 
létrehozta a területi népességi, iskolázottsági és 
aktivitási/inaktivitási előrebecslés adatbázisát, az úgy-
nevezett NIM-rendszert. Ez a következő szempontok 
előreszámításaiból épül fel: népesség, iskolázottság, 

gazdaságilag aktív népesség, foglalkoztatottak, állás-
keresők, gazdaságilag nem aktívak, nappali tagozatos 
tanulók, gyermeknevelők, nyugdíjasok, eltartottak és 
egyéb nem aktívak előrebecslése.” (RG)
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A második demográfiai átmenet, 1986–2020: 
egyszerű reprodukciós szint alatti termékenység 
és gyakoribb házasság nélküli együttélés – 
aktuális jelenségek és világtrendek
Ron Lesthaeghe: The second demographic transition, 1986–2020: sub-replacement 
fertility and rising cohabitation – a global update
Genus, 2020. 10. sz. 1–38. o.

DoI: 10.1186/s41118-020-00077-4

A szerző saját, 1986-ban kidolgozott és publikált elmélete, a második demográfiai átmenet két lényegi 
összetevőjét, a termékenység későbbre halasztását és a házasságkötés nélküli együttélések terjedését 
vizsgálja nemzetközi összehasonlításban. Először a termékenység pozitív alakulásával kapcsolatos, 
a későbbre halasztás megszűnésére, az általános emberi fejlődés mutatóira, valamint a nemek közti 
egyenlőség növekedésére hivatkozó optimista nézeteket ismerteti, főként eltérő európai példákkal. 
35 évvel ezelőtti előrejelzése a tartós reprodukciós szint alatti termékenységről még napjainkban és a 
közeljövőben is érvényes. A második rész a házasság nélküli együttélés terjedését vizsgálja földrészek 
és országok példáin, kiemelve a rokoni kapcsolatok alakulásának hagyományaival, a nők helyzetével, 
valamint az egyéni autonómia növekedésével kapcsolatos etikai forradalom jelentőségét.

Tárgyszavak reprodukciós szint alatti termékenység, házasság nélküli együttélés, iskolai végzettség, társadalmi 
nemek, első és második demográfiai átmenet, nemzetközi összehasonlítás

Azokban az országokban, amelyekben történetileg 
domináns szerepe van a házasságon és házas 
termékenységen alapuló családmodellnek – például 
Európában és más kontinensek nagy létszámú európai 
származású népességgel rendelkező országaiban 
– nagyjából együtt következett be a második 
demográfiai átmenet két meghatározó jelensége, 
a termékenység későbbre halasztása és a házasság 
előtti együttélés elterjedése. Amikor az együtt élők 
szülővé válása gyakoribbá vált, de a nők szülési 
kora nem csökkent, a reprodukció szintje alatti 
termékenység a második demográfiai átmenet 
rendszer szerinti jellemzőjévé vált. Európában kétarcú 
reproduktív rendszer alakult ki, ahol a németajkú 
és a kontinens déli részén elhelyezkedő országok 
termékenysége alacsonyabb lett, mint az északiaké 
és a többi nyugati népességé. Hozzájuk csatlakoztak 
az 1990-es években a korábbi szocialista országok, 

amelyekben a rendszerváltás és a gazdasági sokk a 
termékenység zuhanását eredményezte, az addigi 
alacsony szülési kor növekedésével és a házasság előtti 
együttélések és szülővé válások emelkedő trendjével.

A világ többi régiójában, teljesen más családi és 
rokonsági kapcsolatrendszerek mellett, a két vizsgált 
jelenség nem volt ilyen szinkronban egymással. Több 
iparosodott, de patriarchális ázsiai társadalomban 
a termékenység késleltetése már az 1970-es évek-
ben megjelent, és kohorszról kohorszra fokozódott, 
majd a teljes termékenységi arány (TFR) rendkívül 
alacsonyra csökkent. Kínában ugyanez történt az egy-
gyermek politika következtében. Ugyanakkor ezek-
ben az országokban nem volt jele a házasság előtti 
együttélés terjedésének.

Az 1986-ban felállított elmélet különféle érvek 
alapján jelezte előre a reprodukciós szint alatti termé-
kenység tartós fennmaradását Nyugaton. A házasság 
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2000–2004 2005–2009 2010–2014 2015–2019

Svédország 1,67 1,89 1,90 1,85

Norvégia 1,81 1,92 1,82 1,68

Dánia 1,76 1,85 1,73 1,76

Finnország 1,75 1,84 1,77 1,53

Franciaország 1,88 1,98 1,98 1,85

Egyesült Királyság 1,65 1,86 1,87 1,75

Belgium 1,68 1,87 1,78 1,71

Hollandia 1,74 1,75 1,71 1,66

1. táblázat: Időszakokra vonatkozó teljes ter-
mékenységi arány (TFR) néhány fejlett európai 
országban, 2000–2019

Forrás: ENSZ Gazdasági és Társadalmi Ügyek 
Főosztálya (UN ECOSOC), Népesedési Osztály. 
Világnépesedési kilátások (World Population 
Prospects), 2019, ENSZ-adatbázis.
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nélküli együttélés, a nők iskolázottságának, emanci-
pációjának és gazdasági autonómiájának növekedése 
strukturális összetevője volt a gyermekvállalás elha-
lasztásának, amit kiegészítettek más jellegű tényezők, 
mint a fogyasztás iránti igény, a fokozódó szekulari-
záció, az önmegvalósítási szándék, egy nyitott jövő 
elképzelése, posztmaterialista és baloldali politikai 
meggyőződések. Az elmélet azonban nem láthatta 
előre, hogy a termékenységi arányok akár 1,5 gyer-
mek/nő alá süllyedhetnek. A fenti elméletek ellené-
ben 1998 és 2014 között különféle optimista nézetek 
kerültek felszínre, amelyek az időszakokra vonatkozó 
TFR-szintek felfelé mozdulását hirdették. Ezek közé 
tartoztak a „halasztás kiigazítására”, a humán fejlő-
déssel való összefüggésekre, valamint a nemek foko-
zódó egyenlőségének hatásaira épülő elméletek.

Az 1990-es években sokat foglalkoztak a termé-
kenység csökkenésének és a gyermekvállalás elhalasz-
tásának összefüggésével. Többen feltételezték, hogy a 
halasztás tendenciája nem fog örökké tartani, és ami-
kor véget ér, a termékenység visszaugrik a korábbi 
szintekre. Valójában hamar világossá vált, hogy a rep-
rodukciós szint újbóli elérésére az európai országok  
nagy többségében nincs esély, inkább az alacsony, 
sőt nagyon alacsony szintek fennmaradása várható 
hosszú távon. Az optimista várakozások ellenére a 
visszaemelkedés nem következett be, és 20 év eltel-
tével is ez a helyzet maradt fenn.

Neves szakértőktől 2009-ben megjelent egy tanul-
mány, amely a humán fejlődés és a magasabb termé-

kenység közti pozitív oksági kapcsolatot propagálta.  
Ebben azt állították, hogy az ENSZ humán fejlődési 
indexével (HDI) mért fejlődésben elért javulás az 
alacsony termékenységű országokban olyan szintre 
emeli a termékenységet, mint amit általában a magas 
HDI-vel rendelkező országok mutatnak. Ehhez refe-
renciaként a skandináv országok példáját választot-
ták, ahol magas a HDI, és a XXI. század első évtize-
dében megközelítették a reprodukcióhoz szükséges 
termékenységet. Ellenőrzésként az itt referált cikkhez 
a szerző a HDI mellett a nemek szerinti egyenlőség 
mutatóit, valamint a női foglalkoztatottsági arányo-
kat vizsgálta az országoknak a második demográfiai 
átmenetben elfoglalt pozíciójával összefüggésben. 
A termékenységi arányok és az említett mutatók szo-
ros összefüggését nem lehetett egyértelműen kimu-
tatni a vizsgált évtizedre, hatásaikat tehát tovább kell 
kutatni ebben az összefüggésben.

Az 1986-ban közzétett elméletet követő egyik 
fontos megállapítás, hogy a termékenységi és a női 
foglalkoztatottsági arányok kapcsolata ellentétes-
re változott: a kezdeti negatívból pozitívba fordult az 
európai országokban. A termékenység halasztásában 
élen járó skandináv országok elsőként jutottak a repro-
dukciós TFR alá, ahová gyorsan követték őket Észak-
nyugat-Európa többi országai 1968 és 1973 között. 
Az északi országok a legalacsonyabb szinteket az 
1980-as évek közepén érték el. Dél-Európában a ter-
mékenység későbbre tolódása és a reprodukciós szint 
alá süllyedése csak az 1970-es évtized végén követke-
zett be. A következő évtizedekben a skandináv és nyu-
gati országok termékenységi szintje 1,7 és 2,0 között 
változott, míg a többi európai országé – ideértve a volt 
szocialista blokkhoz tartozókat is – 1,5 körülire esett.

Ami a társadalmi nemek (gender) forradalmát 
illeti, azt az egyik szükséges, de nem elégséges felté-
telnek lehet tekinteni egy stabil 1,7 körüli TFR fenn-
tartásához. Ennek fontos összetevője, hogy a férfiak 
nagyobb részt vállaljanak az otthoni munkákból a 
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1. ábra: A házasság nélküli együttélés terjedése 
egyes európai országokban: 25–29 éves nők 
aránya, akik legalább 1 évig ilyen kapcsolatban 
éltek az ugyanilyen korcsoporthoz tartozó, ösz-
szes, legalább 1 évig együtt élő (házas vagy nem 
házas) párkapcsolatban lévő nők számán belül; 
1960–2004

Forrás: Jorik Vergauwen, Antwerpeni Egyetem; 
a Generations and Gender Survey és országos 
felvételek harmonizált adatai alapján.
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munka és család miatti stressz csökkentése érde-
kében. Természetesen itt is a skandináv országok jár-
nak az élen, 2010 körül a nők és férfiak házimunkával 
töltött idejének aránya náluk már bőven 2 alatt volt, 
míg Európa többi fejlett országában 2 felett, sőt Fran-
ciaországban 3,25.

A házasságkötés nélküli együtt élő élettársi kap-
csolatba történő lépés morális választás kérdése, és az 
egyéni autonómia magasabb szintjét jelenti. Ez nem 
áll a gyermekvállalás későbbre halasztására, ami álta-
lában nem ellentétes a meglévő kulturális szokásokkal. 
Megbélyegzésre inkább a gyermekvállalás elutasítása 
ad okot, hasonlóan a házasságkötés elmaradásához. 
Ez az együttélési forma történetileg stigmatizált volt 
Ázsia patriarchális és Európa törvényes házasságon 
alapuló társadalmaiban. Ebből a helyzetből az 1960-as 
évek során jelentős elmozdulás történt a nagyobb 
tolerancia és autonómia irányába, először a nyugati 
világban, majd terjedt tovább más régiókban is, külö-
nösen Latin-Amerikában. Ezzel egyidejűleg gyengült 
a válás, az abortusz, a homoszexualitás, az eutanázia 
és az öngyilkosság megbélyegezettsége és általános 
elutasítottsága is.

Az együttélési arányok alakulása itt is két részre 
osztja Európát, az egyikbe tartoznak az északi és 
nyugati országok, ideértve a német nyelvűeket is, ame-
lyekben ez a jelenség 1970-től jelen van, és az érin-
tett népesség több mint felét elérte 2000–2004-ben. 
Itt Norvégiáé a vezető pozíció. A másik csoportba tar-
tozik a többi európai ország, ahol a házasság nélküli 
együttélés csak a múlt század végén terjedt el, és las-

sabban is fejlődött tovább. Ebben a csoportban Spa-
nyolország áll az élen, olaszország, Lengyelország és 
Románia pedig leghátul. Az előbbi csoportban kez-
dettől fogva a legmagasabb iskolázottságúaknál a leg-
gyakoribb ez az együttélési forma, bár Norvégia és az 
Egyesült Királyság esetében inkább lapos az iskolá-
zottsági gradiens. Spanyolország ugyanakkor a másik 
csoportban található, de ez a jelenség sokkal határo-
zottabbnak mutatkozik, mint Olaszországban. A volt 
szocialista országokban – például Bulgáriában, Romá-
niában és Oroszországban – az együttélés terjedése 
tipikusan az alacsonyabb iskolázottságú rétegekre jel-
lemző, de Magyarország itt kivétel, mivel a magasabb 
iskolázottságúak körében terjedt el ez a fajta modell. 
Dél-Európa és az egykori szocialista blokk országai 
várhatóan a házasság előtti együttélés és a házassá-
gon kívüli termékenység további terjedésére számít-
hatnak. A kulturális befogadási készség eltérései miatt 
azonban tartós regionális különbségek is fognak kelet-
kezni. E trendek következtében a korábbi hátrányos 
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Iskolai végzettség Terhesség Együttélés Házasság

Általános iskola 33,3 40,5 26,2
Középiskola 18,6 24,9 56,5
Szakmai képzés 18,7 30,5 50,8
Főiskola 11,9 16,5 71,6
Egyetem 6,8 23,9 69,3
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helyzetre jellemző minták egyes volt szocialista orszá-
gokban átadhatják helyüket egy vízszintesebb jelle-
gű gradiensnek az iskolai végzettséget és a társadalmi 
osztályt tekintve. Ezekben az országokban a hosszabb 
távú együttélések arányának növekedése erősebb lesz 
az iskolázottsággal összefüggő különbségeknél.

Az észak-amerikai országok 20–25 éves női népes-
ségének házasság nélküli együttélésre vonatkozó ada-
tai az Amerikai Egyesült Államok 1990. és 2000. évi 
népszámlálásaiból és 2007–2011. évi felméréseiből, 
illetve Kanada 1986., 1996. és 2006. évi népszámlása-
iból származnak. Az Amerikai Egyesült Államok nép-
számlálási adataiból kiolvasható negatív iskolázottságú 
gradiens részben az afroamerikaiak körében jobban 
elterjedt együttélési szokás következménye volt. 
A későbbiekben a házasságon kívüli együttélés a 
közép- és felsőfokú végzettségűek körében egyre 
inkább teret nyert, az ilyen kapcsolatban élő 25–29  
éves nők aránya 1990 és 2011 között minden etnikai 
és iskolai végzettségű csoport esetében a duplájára 
nőtt. Magasabb korba érve a felsőbb végzettségűek 
már inkább a házasságot választják, valószínűleg a 
diplomások jobb anyagi helyzetével összefüggésben is. 
Kanadában, ahol általában az iskolázottsági gradiens 
nem jelez különbségeket, a házasság nélküli együtt-
élés legmagasabb arányát mutató Québec (2006-ban 
több mint 60%) ebben is kivételt jelent, mivel itt a 
legjobban iskolázottak között a legmagasabb ez az 
arány, vagyis e francia ajkú tartomány követi a nyu-
gat-európai mintát.

Közismert, hogy számos latin-amerikai ország-
ban már jelentős volt a házasság nélkül együtt élők 
számaránya, amikor 1970-et követően ez a jelenség 

Európában és Észak-Amerikában is erőteljes növe-
kedésnek indult. Az ilyen együttélés elsősorban a 
szegényebb rétegek és egyes etnikai csoportok köré-
ben volt szokásos, mégpedig jelentősen eltérő mér-
tékben Közép- és Dél-Amerika egyes országai között. 
Az ezredforduló körüli évektől azonban a nem hagyo-
mányos családformák iránti elfogadóbb magatartás 
a közép- és felsőfokú oktatásban részesült rétegekre 
is átterjedt. A latin-amerikai országokban a nem 
házas együttélés iskolázottsági gradiense hagyomá-
nyosan negatív lejtést mutatott, és ez fennmaradt 
napjainkban is, a közép- és felsőszintű iskolával rendel-
kező csoportok azonban elkezdtek felzárkózni, külö-
nösen az új évezredben. Brazília és Venezuela kivétel 
ez alól, ahol az ilyen együttélés továbbra is az alacso-
nyabb iskolázottságúak körében a leginkább elterjedt, 
szemben Uruguayjal, ahol 1996 óta az együttélések 
ugrásszerű emelkedésénél elmosódni látszanak az 
iskolázottsági és osztálybeli különbségek.

A házasság előtti együttélés szokása Kínában és 
Japánban is megjelent. Az előbbiben ez elsősorban 
az urbanizáció és a magasabb iskolázottság követ-
kezménye, míg a másodiknál ez egy általánosabb fej-
lődés tünete, akárcsak a házasság előtti terhesség 
elterjedése. A japán adatok a terhesség és a házas-
ság előtti együttélés negatív iskolázottsági gradien-
sét mutatják, vagyis az alacsony iskolázottságú nőknél 
sokkal gyakoribb a teherbe esés és a házasságon kívüli 
együttélés, mint a magasabban iskolázottak esetében. 
Ugyanakkor egyik országban sem növekszik az ilyen 
együttélések termékenysége, részben a művi vetélés 
lehetősége, részben az ilyen helyzetbe került párok 
kényszerházassága miatt, vagyis itt hiányzik a második 
demográfiai átmenetből a növekvő házasságon kívüli 
termékenység. A keresztény Fülöp-szigeteken a házas-
ság előtti együttélés a népesség minden csoportjában, 
de főként a középfokú iskolázottságúak és jobb módúak 
körében fordul elő. Az együtt élők gyermekvállalása is 
gyakoribb, mint a fenti két országban, de a katolikus 
elit ezt nem nézi jó szemmel.

A házasság előtti együttélés terjedése viszont még 
nem érte el a hindu és iszlám világot, ahol a népesség 
patriarchális jellege továbbra is erősebben érvényesül, 
mint az ázsiai és csendes-óceáni térség más orszá-
gaiban. Ugyancsak nem mutatkoznak e kérdésekben 
a hagyományos erkölcsi szabályok gyengülésének, 
illetve az egyéni döntés szabadsága irányába történő 
váltásnak a jelei.

Ugyanakkor a szubszaharai Afrikában nem állnak 
fenn kulturális természetű akadályok a házasságot 

2. táblázat: A terhesség, együttélés, illetve házas-
ságkötés miatt létrejött együtt élő kapcsolatban 
lévő 20–49 éves japán nők iskolai végzettség sze-
rint, 2009

Forrás: James Raymo, a 2009. évi Japán családi 
és gazdasági körülmények felvétel adatai alapján.
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megelőző együtt élő párkapcsolatok előtt, mivel ezek-
ben a leszármazást követő és exogám társadalmakban 
erős a befogadóképesség és tolerancia a háztartások 
létesítésének számos változata iránt. Ráadásul a há-
zasságon kívüli együttélést nem kizárólag a szegény-
ség és munkanélküliség serkenti, hanem a városias 
lakóhely, a vándorlás és az iskolai végzettség okozza a 
fő különbségeket, és ez valószínűleg nem is fog változni 
a közeljövőben. Ugyanakkor a történetileg kialakult 
rokonsági kötelékek változásában egyre nagyobb 
szerepe van mind a rövid, mind a hosszú távú együtt-
élések igen változatos formáinak, háttérbe szorítva 
a keresztény, valamint a hagyományos, tárgyalásos 
alapú házasságokat. E világrégió esetében a második 
demográfiai átmenet két eleme, a házasság nélküli 
együttélés, illetve a termékenység alakulása közötti 
nyilvánvaló elkülönülésről beszélhetünk, ugyanis az 
előbbi valószínűleg már jóval azelőtt széles körben 
elterjedt, hogy az első demográfiai átmenet a termé-
kenység területén befejeződött volna.

Összefoglalva a jelenlegi és a közeljövőben vár-
ható helyzetet illetően megállapítható, hogy a máso- 
dik demográfiai átmenet 1986 óta tartó fejlődése a 
folyamat jellemzőinek rendkívül széles skáláját, ezek 
különféle kombinációit és időbeli profilját tartalmazza. 
Nem meglepő, hogy ez a heterogén jelleg összhang-
ban van az első demográfiai átmenetnél tapasztal-
takkal, és ugyancsak összefüggésben áll a különböző 
országok történelmi hátterével, továbbá korunk eltérő 
társadalmi-demográfiai és kulturális változásaival.

A második demográfiai átmenetnek és jelensége-
inek hatalmas szakirodalmából a tanulmány bőséges 
kínálatot nyújt, ezt a recenzió szempontjainak megfe-
lelően szűkítettem az alábbiakra. A hazai ismertetések, 
illetve cikkek közül a Népességtudományi Kutatóintézet 
honlapján olvasható rövid, kritikai észrevételeket is 
tartalmazó tájékoztatás, valamint a Statisztikai Szemlé-
ben megjelent, a magyarországi demográfiai átme-
neteket történetileg bemutató friss tanulmány szerepel.
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