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A németországi mikrocenzus alapsokasága a népszámlálás során összeírt összes háztartás és lakóné-
pesség. A teljes sokaság 2%-os rétegzett mintájának teljes körre számítása a mikrocenzushoz kapcso-
lódva történt 3 szakstatisztika (EU-LFS, EU-SILC és EU-ICT) mutatósorozataival. A munkaerő-felmérés 
(EU-LFS) mintái szerint alakítják ki az egyes változók aktuális éves és évközi súlyrendszerét, országos 
keretszámként és a NUTS területi egységei szerint. A másik két szakstatisztika éves adatai, a megfe-
lelő almintákkal, ezt az integrált súlyrendszert alkalmazva számíthatók teljes körre 2020-at követően. 
A tanulmány a teljeskörűsítés e célra kidolgozott módszertanát foglalja össze, amely mind az országos, 
mind az európai kívánalmaknak és céloknak megfelel.

Tárgyszavak: mikrocenzus módszertana, háztartásfelmérés, szakstatisztikák, rétegzett mintavétel, súlyszámítás, 
teljes körre számítás, Eurostat, területi egységek nómenklatúrája (NUTS), Németország, 2020

A 2020. tárgyévet követően a német mikrocenzus 
integrált rendszerként működik, a hivatalos lakossági 
adatgyűjtések harmonizálása keretében. A munka- 
erő-felmérés (EU-LFS) mellett két további szak- 
statisztika, az Európai Unió háztartási költségvetési 
és életkörülmények felvétele (EU-SILC), valamint a 
háztartások infokommunikációs eszközellátottsága és 
egyéni használata jellemzőire vonatkozó felvétel (ICT 
usage in households and by individuals – EU-ICT) is 
egy-egy modulként kapcsolódik a mikrocenzushoz. 
A felvételeket tematikusan a változók egy kötelező 
programja kapcsolja össze, amelyeket a korábbi 
gyakorlatnak megfelelően 1%-os mintán írnak össze.

A munkaerőpiaci és jövedelmi folyamatokhoz 
közeli időben érvényes súlyok állíthatók össze a 
mikrocenzus módszereivel. Az ilyen képviseleti min-
ták a munkaerő-felmérés éves és évközi mutatóinak 
teljes körre számításához több éve alkalmazhatók 
Németország hivatalos statisztikáiban, azok kereteit az 
évtized elején végrehajtott népszámlálás eredményei 
képezik. Az EU-LFS metodikája a két további szaksta-
tisztika felmért adatainak teljes körre számítására is 
alkalmas (Hundenborn–Enderer [2019]).

(A háztartásokra és a lakosságra vonatkozó repre-
zentatív mintavételek teljes keretsokasága az évtized 
elején végrehajtott népszámlálások eredménye a 
következő tárgyidőszakokban. A hivatalos statisztika 
részletes mutatóit az évtized közepén esedékes össze-
írás képviseleti rétegzett mintákkal mérte fel, azonban 
az ilyen hagyományos mikrocenzusok több év távol-
ságban voltak a tárgyidőszakok folyamataitól.

Az Eurostat programjai az éves és az évközi szak-
statisztikák felmért mutatósorozatait a tárgyév 
kiigazított képviseleti mintáival számítják teljes körre. 
A szakstatisztikák [EU-LFS, EU-SILC, EU-ICT] képvise-
leti mintái demográfiai, területi, jövedelmi és egyéb 
rétegekre bontva alakíthatók ki. Az egymást követő 
években esedékes mikrocenzusok azonos keretsoka-
ságokat vehetnek számításba e 3 szakstatika réte-
geihez, amelyek megfelelnek az EU-LFS konzisztens 
mutatósorozatához már alkalmazott mag-mintának. 
– EU [2019] – NZ)

A teljes körre számítás első lépése, hogy megha-
tározzák a népesség és háztartásai rétegeinek közös 
magját a tárgyidőszakokra, amely a teljes népes-
ség 1%-os képviseleti mintája. A szakstatisztikákat 
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integráló mikrocenzus mintavé-
teleinek ismérve a személyek és 
a háztartások aktuális állandó 
németországi lakhelye a tárgy-
időszakban. Az eljárás második 
lépése a teljes minta rétege-
ire alapozott minták, illetve 
alminták kialakítása a 3 szaksta-
tisztika tárgyidőszaki felmérési 
eredményeinek teljes körre számí-
tásához.

A hivatalos statisztikák idő-
szaki adatai előzetes, majd vég-
leges közléssel jelennek meg az 
Európai Unió tagállamaiban, az 
Eurostat programjában előírt 
adattovábbítási határidőknek megfelelően. A végle-
ges hivatalos mutatósorozat a késve érkező, valamint 
a becslési eljárással pótolt felmérési adatok korrekci-
óit is figyelembe veszi.

A súlyrendszer kialakítása során a hitelesített 
adatok képezik a mutatósorozatok országos sarokér-
tékeit. A rétegzett minta számított (nyers) mutatói a 
sarokértékkel kalibrálhatók a tárgyidőszakokban.

A tárgyidőszakok felmért mutatói adatpótlást 
igényelhetnek a teljes körre számítás során, ahol a 
tényleges válaszolási arány az előírtnál kisebb. A forrás-
munka kifejti az adatpótlás regressziós modelljeit 
mind a közös teljes mintára (EU-LFS), mind a két 
almintára (EU-SILC, EU-ICT).

(A minta rétegeinek validálása a valószí- 
nűségszámítás összefüggéseit alkalmazza, az előző 
időszakok felmért adatainak kivetítésével. – NZ)

A tárgyidőszakok adatgyűjtései az adatszolgál-
tatói terhet a mintaelemek rotációival csökkentik. 
A minta kiválasztott csoportjai összesen négy tárgy-
negyedévig válaszolnak, azonban a 2. és a 3. felmérési 
hullám között két negyedévnyi szünettel.

A munkaerő-felmérés éves mutatósorozata az 
52 naptári hét adatainak az átlaga a felmért rétegek 
szerint. A minta valamelyik csoportjának adata a fel-
mérés ütemterve szerint egy vagy két negyedévig 
kimaradhat, de az éves átlagolással megfelelő minő-
ség érhető el. A munkaerőpiac hivatalos mutatósoro-
zata konzisztens évközi (negyedéves és féléves), vala-
mint éves adatokat tartalmaz a teljes körre számítás 
eredményeivel. A másik két szakstatisztika tárgyévi 
almintái ebből a közös magból képezhetők. 

A validálási eljárás rendeltetése, hogy a nem vála-
szolás valószínűségének megfelelő pótlással korrigálja 

az egyének és a háztartások ténylegesen felmért 
(nyers) adatait. A munkaerő-felmérés pótlási eljárása 
során rétegek szerinti regressziós számítás pótolja 
mind a nem válaszolás, mind a késedelmes érkezés 
miatti adathiányokat. A kiigazítás az egyes előírt válto-
zócsoportok szerint is végezhető adathiány esetén.

Az EU-LFS egyes mutatóinak kiigazítása új mód-
szerű adatpótlással történik a 2020. tárgyévtől, 
az Eurostat előírásának megfelelően. A pótlási  
modell egyik tényezője a minta (rétege, változója) 
korábbi tényleges válaszolási aránya, a másik a 
tárgyidőszakban beérkezett érvényes válaszok lefe-
dettsége, a késedelmes válaszokra is kiterjedő való-
színűségi modellel.

Az EU-ICT alminta esetén a kiválasztott egyén és 
háztartás önkéntesen válaszolhat az infokommuni-
kációs szakstatisztika kérdőívére, annak egyes muta-
tóira. A pótlás erre is tekintettel számol a nem vála-
szolók tapasztalati arányával, valamint azzal is, hogy 
milyen a várható válaszolási hajlandóság a háztartások 
tárgyévi EU-LFS (teljes) mintájának arányában.

1. ábra: A munkaerő-felmérés (EU-LFS) minta-
csoportjainak válaszolási hullámai negyedévek 
szerint Németországban, első tárgyév 2020 (elvi 
vázlat)

*A felmérések kiválasztott mintáinak rotációs 
csoportjai a tárgyév 9 sorában. A 4 negyedév osz-
lopirányban, a csoportok sötét mezői (az 1. és a 
3. felmérési hullámban) a minták részletes struk-
turális mutatóival. Az adatgyűjtés 2. és 3. hulláma 
között 2 negyedévnyi a szünet, így a tárgyévben 
a mikrocenzus mintáinak minden csoportját csak 
kétszer mérik fel.
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A mikrocenzus közös súlyrendszerének (MZ-Kern) 
moduljai:
• a munkaerőpiac havi gyorsjelentésének súlyai; 
• a negyedéves statisztika országos súlyai;
• az éves statisztika országos súlyai;
• az éves statisztika részletesebb területi súlyai.

A munkaerő-felmérés súlyrendszerének moduljai:
• a negyedéves munkaügyi mutatók súlyai;
• a negyedéves átlagok súlyai az éves munkaügyi 

statisztikához;
• az éves munkaügyi statisztika súlyai;
• az EU-LFS ad-hoc moduljainak súlyai.

A háztartási költségvetési és életkörülmény-felvétel 
súlyrendszerének moduljai:
• az EU-SILC mutatósorozatának súlyai;
• a legfeljebb 12 éves gyerekek mutatósorozatának 

súlyai;
• a mutatók 2, 3 és 4 évre visszatekintő súlyai.

A háztartások infokommunikációs eszközellátott-
sága és egyéni használata jellemzői súlyrendszerének 
moduljai:
• az EU-ICT személyi mutatóinak súlyai;
• az EU-ICT háztartási mutatóinak súlyai.

A népesség és rétegei külső forrásból átvehető 
sarokszámai a tárgyidőszak előtt felmért mutatóso-
rozatok alapján állíthatók össze a mikrocenzus mag-
jához. Ehhez alapadat a hivatalos népszámlálási ered-
mények éves és évközi továbbvezetésének sorozata 
a tárgyidőszakig. A népmozgalmi (születési, halálo-
zási, vándorlási) mutatósorozatok a tárgyévet követő 
6. hónaptól, illetve a tárgyhónapot követő legfeljebb 
4. hónaptól elérhetők Németországban. Erre is tekin-
tettel előreszámításokat végeznek a teljes körre számí-
tás időpontjában: ezek tényezői a megelőző 3 hónap 
(t - 3) és a következő 4 hónap (t + 4) várható adatai. 
A heti, a havi és a negyedéves adatsorok átlagai képezik 
a tárgyidőszakok (hónap, negyedév, év) sarokszámait.

A népmozgalmi adatsorokra alapozva vezetik 
tovább a német és a nem német állampolgárok szerinti 
bontásokat az évtized elején végrehajtott népszám-
lálási mutatókból. Korábban ennek az adatforrása a 
külföldiek németországi nyilvántartása volt.

(A nem német állampolgárok felmérési kategóriái a 
továbbvezetett népességben: az Európai Unióból, nem 
az Európai Unióból és Törökországból bevándorlók. 
A népesség előreszámításai szolgáltatják a tárgyidő-

szak sarokszámait, ahol Németország két részének 
és a 16 szövetségi tartománynak [NUTS 1] a mutatói 
konzisztensek az országos [NUTS 0] adatokkal. – NZ)

A 3 szakstatisztika integrált súlyszámai (a mag) az 
Eurostat módszertani előírásának megfelelő válto-
zókra vonatkoznak.
• Az éves és negyedéves mutatósorozatok teljes 

körre számítása a kelet- és a nyugatnémet ország-
részek szerint, ezen belül a nemek, valamint a 10 
éves korcsoportok szerint végezhető, a tárgyév 
végén betöltött korévvel.

• A negyedéves és éves mutatósorozatok másik 
súlyrendszere 3 összevont korcsoport (15–24, 
25–54 és 55–74), ezen belül nemek, továbbá a 
német és a nem német állampolgárságúak szerint 
állítható össze.

• A negyedéves és éves mutatósorozatok teljes 
körre számítása az ország szövetségi tartományai 
(NUTS 1) szerint, ezen belül a nemek, valamint a 
német és a nem német állampolgárságúak szerint 
bontva végezhető.

(A népesség továbbvezetett demográfiai mutatói-
nak forrásai a 2016. évkezdettől felmért havi népmoz-
galmi statisztika területi bontású adatai. Hasonló 
bontásokkal számíthatók az egyes közigazgatási körze-
tek [NUTS 3] éves sarokszámai is, a szövetségi tarto-
mányok előreszámított adataival. A legalsó területi 
szint népességszáma év közben ingadozhat, de a tárgy-
év 12 hónapjában változatlannak feltételezik. A népes-
ség nemek szerinti bontása hiányos is lehet, az ilyen 
esetekben az adatpótlás véletlen jellegű.

A szakstatisztikák teljes körre számított negyed-
éves és éves területi mutatósorozatai bonthatók 
a szövetségi tartományok közigazgatási egységei sze-
rint is, nemek szerinti bontással. Szakértői előírás in-
dokolt a legmélyebb területi bontású súlyok automa-
tikus számítása helyett, ahol a közigazgatási egység 
kevesebb, mint 10 adatszolgáltató személyt tartalmaz. 
Az illesztés során előírják, hogy a mutatók sarokszáma 
milyen korrekcióval érhető el több adatmező kiigazí-
tásával. – NZ) 

A teljes körre számítás a változók kombinálásával 
is végezhető, azonban az Eurostat előírásai nem tartal-
maznak ilyen adattovábbítási kötelezettséget. Az éves 
(strukturális) munkaügyi mutatósorozat bontható pél-
dául a felmért háztartások mérete szerint. A negyed-
éves munkaügyi mutatók tovább bonthatók például a 
munkaerőpiaci státus szerint. A Szövetségi Statisztikai 
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Hivatal éves és évközi mutatósorozatai elsősorban az 
Eurostat konzisztenciakövetelményeit teljesítik, ahol 
azok a nemzeti előírásoktól eltérnek.

A negyedéves munkaerő-felmérés mutatósoro-
zatai a következő teljes körre számításokkal állítha-
tók össze: 
• a magánháztartások népességszáma az állandó 

lakhely szerint (Németország összesen, azaz NUTS 0);
• a német, a török, az európai uniós és a többi 

állampolgár havi száma nemek szerint (Németor-
szág keleti és nyugati fele);

• munkaerőpiaci státus (foglalkoztatott, munkanél-
küli, nem tartozik a munkaerőhöz) negyedéves 
mutatói tartományok – NUTS 1 –, összevont korcso-
portok (15–24, 25–54, 55–74) és nemek szerint;

• negyedéves mutatók – NUTS 2 szinten –, 10 éves 
korcsoportok (15–24, 25–34, 65–74) és nemek 
szerint.

Az éves munkaerő-felmérés mutatósorozatai a 
következő teljes körre számításokkal állíthatók össze:
• a magánháztartások száma az állandó lakhely 

szerint – NUTS 0;
• a háztartás tagjainak száma (1, 2, 3, 4, 5+) – NUTS 0;
• a magánháztartások népességszáma az állandó 

lakhelyen munkaerőpiaci státus (foglalkoztatott, 
munkanélküli, inaktív), 10 éves korcsoportok 
(15–24, 25–34, 35–44, 45 –54, 55–64, >64), nemek 
szerint – NUTS 0;

• a német, a török, az európai uniós és a többi állam-
polgár száma nemek szerint (Németország keleti 
és nyugati fele);

• éves munkaügyi mutatók a tartományokban – 
NUTS 1 –, munkaerőpiaci státus, összevont korcso-
portok és nemek szerint;

• a népesség 10 éves korcsoportok és nemek szerint 
– NUTS 2 szinten.

A felmért háztartások kvintilisekbe sorolhatók a 
nettó jövedelem becsült értéke szerint, az előző évek 
mikrocenzusai módszertanának megfelelően.

A háztartási költségvetési és életkörülmény-
felvétel (EU-SILC) mutatósorozatai a következő teljes 
körre számításokkal állíthatók össze 2020-tól:
• a magánháztartások száma az állandó lakhely 

szerint, a háztartás tagjainak száma ((1, 2, 3, 4, 5+) 
– NUTS 0;

• a háztartás típusa (egyszemélyes, házaspár gyerek 

nélkül, gyereket egyedül nevelő, házaspár gyerekkel, 
egyéb) – NUTS 0;

• a háztartás (nettó) jövedelme (<1500, 1500–
2000, 2000–3000, 3000–4000, >4000 EUR/hó) 
–NUTS 0;

• a háztartás típusa (gyerek nélkül/ gyerekkel) tarto-
mányi szinten – NUTS 1;

• a magánháztartások száma – NUTS 2 szinten;
• a magánháztartások népességszáma az állandó 

lakhely szerint korcsoportok (25–49, 50–64, 65+) 
és nemek szerint – NUTS 0;

• személyek száma állampolgárság szerint (német, 
EU, nem EU) –NUTS 0;

• személyek száma korcsoport szerint (0–15, 16–24, 
25–34, 35–44, 45–54, 55–64, 65–74, 75+) – NUTS 0;

• személyek száma az ISCED 3 képzettségi szintje 
szerint (alacsony, középszintű, felsőbb szintű) – 
NUTS 0;

• személyek száma a fő munkaerőpiaci státus szerint 
(munkanélküli, alkalmazott, önálló, tanuló, nyugdí-
jas, inaktív) – NUTS 0;

• személyek száma nemek szerint tartományi szinten 
– NUTS 1;

• személyek száma összevont korcsoportok szerint 
(0–24, 25–64, 65+) tartományi szinten – NUTS 1;

• a személyek száma – szövetségi NUTS 2 szinten.

A háztartások infokommunikációs eszközellátott-
ságának jellemzői a következő teljes körre számítá-
sokkal állíthatók össze 2020-tól: 
• a magánháztartások száma az állandó lakhely 

szerint, legalább egy tagja 16 és 74 év közötti élet-
korral, az internet-hozzáférés válasza igen/nem – 
NUTS 0;

• a háztartás (nettó) jövedelme (<1500, 1500–2500, 
2500–4000, >4000 hó) – NUTS 0;

• a háztartás típusa (egyszemélyes, gyerek nélkül, 
gyerekkel) – NUTS 0;

• a háztartások száma tartományok szerint – NUTS 1.

Az infokommunikációs eszközök egyéni használa-
tának jellemzői a következő teljes körre számítások-
kal állíthatók össze 2020-tól: 
• a személyek száma az állandó lakhely szerint, 

olyan magánháztartásokban, amelyekben leg-
alább egy személy 16 és 74 év közötti, az internet-
hozzáférés válasza igen/nem – NUTS 0;

• személyek életkora (16–24, 25–34, 35–44, 45–54, 
55–64, 65 –74), neme – NUTS 0;

• személyek száma az ISCED 3 fő képzettségi szintje 
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(középfokúnál alacsonyabb, középfokú, felsőfokú) 
szerint – NUTS 0;

• társadalmi helyzet (foglalkoztatott, nem foglalkoz-
tatott) – NUTS 0;

• népességszám tartományok szerint – NUTS 1.

A Covid19-járvány rendkívüli akadályokat okozott 
2020-ban, a mikrocenzus helyszíni összeírásaira nem 
volt lehetőség, és a kialakult informatikai feltételek 
miatt is alacsony volt a válaszolási arány. A szövetségi 
tartományok átlagában a kiválasztott minta 38%-ától 
nem érkezett válasz.

(A korábbiaknál sokkal kedvezőtlenebb felmérési 
feltételek miatt a háztartások sarokszámainak kiiga-
zítása nem volt elvégezhető, ezért a 2019. év ellen-
őrzött rétegzett mintáival végezték a 2020. tárgyév 
mutatósorozatainak teljes körre számítását. Nem volt 
lehetőség 2020-ban a tárgyhavi és a tárgynegyedévi 
adatok szigorú konzisztenciafeltételeinek érvényesíté-
sére, és csak később esedékes az alminták [EU-SILC, 
EU-ICT] modelljeinek alkalmazása is. – NZ)

A szakstatisztikák képviseleti mintáinak súlyozása az 
évtized elején végrehajtott népszámlálás súlyrendszeré-
re alapozott, az egyes rétegek időközben továbbveze-
tett mutatóival. A németországi módszertani változás 
a tárgyidőszakhoz közelebbi súlyrendszert eredményez 
olyan mintákkal, illetve almintákal, amelyek az alapso-
kaság 1%-ára felmért és kiigazított aktuális adatsorokat 
veszik számításba.

A KSH honlapján szereplő leírás szerint Magyaror-
szágon a munkaerő-felmérés a legnagyobb folyama-
tos lakossági adatgyűjtés, amely időbeli és nemzet-
közi összehasonlításra alkalmas adatokat szolgáltat  
az ország munkaerőpiaci helyzetéről, a foglalkoztatot-
tak, a munkanélküliek és a gazdaságilag nem aktívak 
számáról, illetve a foglalkoztatottsági és munkanél-
küliségi rátákról (KSH [2020]). Negyedévente körülbe-
lül 36 000 magánháztartásban a 15–74 éves népesség 
gazdasági aktivitásáról gyűjt adatokat. A háztar-
tások kiválasztása többlépcsős rétegzett, valószí-
nűségi mintavétellel történik az ország különböző 
településein. 2014 decemberétől a mintavételes 
adatok teljeskörűsítése a 2011. évi népszámlálás 
bázisán továbbvezetett népességszámon alapszik. 
A teljeskörűsítés alapjául a megfigyelt időszak – mate-
matikai modell segítségével előre becsült – (magán-
háztartásokban élő) népességszáma szolgál. Az egyes 
népességcsoportok létszámát a minta rétegeiben 
megfigyelt értékek megfelelő súllyal történő felszor-
zásával és összegzésével számítják ki. A főbb mutató-
számokat, valamint azok mintavételi hibáját 95%-os 
megbízhatósági szinten teszik közzé. Lásd a lenti 
irodalomjegyzék utolsó tételében (KSH [2018]). (RG)

NÁDUDVARI ZOLTÁN
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A tanulmány fő célja, hogy értékelje a Covid-járvány alatti népességmozgások csökkenésének társadal-
mi-gazdasági tényezőit Kína nagyvárosaiban és a világ országaiban. Adatforrásként a mobiltelefonok 
helymeghatározást is lehetővé tevő adatállományát használták fel, Kína 358 városára vonatkozóan a 
Baiduból (a kínai Google), míg a vizsgált 121 országra tartozóan a Google adatbázisából. A dolgozat leg-
fontosabb megállapítása, hogy a kínai városokon belüli mobilitáscsökkenés nagyobb volt a magas tár-
sadalmi-gazdasági indexűeknél, mint az alacsony értékűeknél. A be- és kiáramlók mozgásintenzitásában 
ilyen összefüggést nem találtak. Az országokat érintő vizsgálatok hasonló eredményre jutottak, a maga-
sabb társadalmi-gazdasági és fejlett egészségügyi ellátást nyújtó csoportba tartozó országokban a lakos-
ság mozgása jelentősen visszaesett, különösen az átszállóhelyeken, a munkahelyeken, a kereskedelmi 
és pihenőhelyeken az alacsonyabb társadalmi-gazdasági helyzetű országokhoz képest.

Tárgyszavak: Covid19-járvány, telefonos helymeghatározás, Baidu, Google, népességmobilitás, egy- és többvál-
tozós regresszió, főfaktormódszer, társadalmi-gazdasági és társadalmi-demográfiai tényezők, városon belüli mozgás, 
be- és kiáramló népesség, nemzetközi összehasonlítás, Kína

A Covid19-járvány megfékezésének legfontosabb 
eleme a maszkviselés és a védőoltások felvétele, de 
a járvány terjedésének megakadályozásában kiemelt 
fontosságú az emberek mozgásának korlátozása 
is. Kínában vizsgálták a városon belüli, a városokba 
áramló és onnan kimenő mozgások intenzitását 2020. 
január 25. (a nemzeti vészhelyzet kihirdetésének 
napja) és 2020. február 18. között (mely periódusban 
a mobilitás visszaesése a legnagyobb volt), amit 
összehasonlítottak a megfelelő holdhónap előző évi 
adataival (2019. február 5. – 2019. március 1.). A vizsgált 
országokban a népesség mozgásának hat célterü- 
letét különböztették meg (lakóterület, átszállóhelyek, 
munkahelyek, kereskedelmi és pihenőhelyek, parkok, 

élelmiszerboltok és gyógyszertárak). A vészhelyzet 
kihirdetése utáni 35 napos időszak adatait össze- 
hasonlították a 2020. január 3. és 2020. február 6. 
közötti időszakéval.

2021. május 2-ára már több mint 152 millió igazolt 
Covid19-ben megfertőződött személy volt, és a világ 
192 országában a 3 millió főt is meghaladta a járvány 
következtében meghaltak száma (2022. február végén 
437 millió fertőzöttről tudunk, a halottak száma pedig 
megközelítette a 6 millió főt – HB). 2021. április végén a 
fertőzésben érintett országok többsége a nem gyógy-
szeres beavatkozás különböző formáit alkalmazta, 
hogy megakadályozza a vírus terjedését. E megoldá-
sok hatásának megismerése a fertőzés továbbadásával 

A Covid19-járvány népességmobilitásra 
gyakorolt hatása gazdasági-társadalmi tényezők 
szerint, Kína nagyvárosaiban és a világ országaiban
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kapcsolatban meglehetősen bonyolult az időtarta-
mok, a hatások időfüggő változásai, a megoldások 
intenzitásának különbözősége miatt. Az azonban nyil-
vánvaló, hogy az iskolabezárások és a belső mozgások 
korlátozásai igen hatásosak voltak, bár más eljárások 
is mutattak eredményt bizonyos körülmények között. 
Mindez empirikus igazolását szolgáltatta a politikai 
döntéshozók ilyen jellegű intézkedéseinek a COVID19-
pandémia megállításában (Liu et al. [2021]). Az isko-
labezárásokon túl megtiltották a gyülekezést mind a 
köz-, mind a magánterületeken, utazási korlátozásokat 
vezettek be, bezártak számos munkahelyet, és otthon-
maradásra kérték a lakosságot. Ezeket a megoldásokat 
a világ 130 országa alkalmazta több-kevesebb sikerrel, 
felismerve azoknak az összefüggéseknek a fontos-
ságát, amelyek nem a vírus terjedésének megértésére 
korlátozódnak, hanem az alkalmazkodásnak és más 
országok tapasztalatainak fokozatos megtanulását is 
tartalmazzák (Milani [2021]).

Létfontosságú forrást jelent a magánvállalatoktól 
beszerezhető minden információ a népesség mobilitá-
sáról, természetesen a törvényes szervezeti és adat-
biztonsági keretek között. Aggregált formában ezek 
az adatok segíthetnek közel valós idejű információt 
nyújtani a népességmozgások irányainak változásáról. 
A településen belüli mozgások korlátozásának lehet-
séges hatásait a Covid19 terjedésére névtelen és ösz-
szesített mobiltelefon-észlelési adatokkal is mérték a 
fertőzésre érzékenyek, a fertőzők és a gyógyultak kö-
vetési modelljének létrehozásával a kínai Shenzhen 
városában. A mobiltelefonok helymeghatározó 
adataiból megállapítható, hogy már a pandémia 
korai szakaszában jelentősen csökkent az emberek 
mozgása. Ahol ez a változás bekövetkezett, a járvány 
terjedése lelassult (Buckee et al. [2020]). A kínai váro- 
sokban 20 és 60% közötti mobilitáscsökkenés követ-
kezett be. A járványnak a betegséggel kapcsolatos 
kockázatait a lakosság felmérte, amire a népesség a 
mobilitás mérséklésével válaszolt. Az Amerikai Egye-
sült Államokra és Franciaországra vonatkozó hasonló 
tanulmányok a népesség mozgásának intenzitásával 
kapcsolatban különbséget találtak a jövedelmi és 
társadalmi-gazdasági státus szerint. A változások igen 
nagy eltérést mutattak az egyes régiók között is.

A Baidu földrajzi helymeghatározást végző szolgál-
tatást is nyújt minden kínai városnak. Ezen adatokból 
számolták ki a városon belüli mobilitást és a városba 
beáramló és kiutazó népesség arányát. E három 
mozgásból jól lehet mérni a városban élő népes-
ség reagálását a vészhelyzet kihirdetésére. Az orszá-

gokra vonatkozó hasonló adatgyűjtést a Google 
Covid19 Közösségi Mobilitási Jelentéséből (COVID-19 
Community Mobility Reports) hajtották végre. A válto- 
zások társadalmi-gazdasági tényezőkkel való kapcso-
latának feltárása segítheti a döntéshozókat, hogy 
miként fejlesszék a járvánnyal szembeni nem gyógy-
szeres eljárási stratégiákat.

A kínai városokat társadalmi-gazdasági mutatók 
alapján négy csoportba sorolták, amelyek 17 válto-
zóval kapcsolódnak a járványhoz (lezárás, halmozott 
Covid-esetek száma), a demográfiához (a legalább 
középiskolát végzettek aránya, urbanizációs ráta, 
népességnövekedési arány, népsűrűség, népesség 
korcsoportok szerint), a gazdasághoz (regionális GDP, 
egy főre jutó GDP, egy főre jutó mezőgazdasági, ipari, 
szolgáltatási érték) és a pénzügyi helyzethez (költség-
vetési bevétel és kiadás, tudományra, technológiára, 
oktatásra fordított kiadás). A 121 országra kiterjedő 
vizsgálatban a népességmozgás mérséklődésének 
társadalmi-demográfiai és általános egészségügyi 
ellátással kapcsolatban lévő összefüggéseit tárták fel. 
Az előbbi mutató összetett átlag, amit az egy főre jutó 
jövedelemből, az iskolai végzettség szintjéből és a ter-
mékenységi rátából számítottak ki, amelynek értéke 
0 és 1 közé esik. A nemzetközi vizsgálatban nem 4, 
hanem 5 ilyen kategóriát használtak: magas, magas-
közép, közép, alacsony-közép és alacsony csoportot.

A járványban érintettek adatai minden esetben 
a laboratóriumban megerősített Covid19-fertőzést 
szenvedettekről szólnak. A fertőzésben érintettek 
számát egy oxfordi adatbázisból szerezték meg. A nem-
zeti vészhelyzet kihirdetését, a kijárási tilalmakat, illetve 
a városok lezárását az egyik szerző 2020-ban publikált 
tanulmányából vették át Kínában, míg az országokra 
vonatkozó adatokat a fent említett oxfordi honlapról. 
Ha nem volt hivatalos kormányzati döntés a vészhely-
zet kihirdetéséről, akkor bármely legkorábbi intézkedést 
(például iskolabezárást) tekintették annak.

A társadalmi-gazdasági index megalkotásához a 
17 változót főkomponensmódszernek vetették alá. 
A súlyozott átlaghoz minden egyes városra meghatá-
rozták az első 7 főfaktort, és értékét standardizálták 
0 és 1 közé. A társadalmi-gazdasági tényezők és a 
népességmozgások közötti kapcsolatok feltárásához 
egy-, illetve többváltozós regressziós analízist végeztek. 
Az országokat érintő elemzésből összesen 91 orszá-
got zártak ki, köztük az összes afrikait. A népesség 
mozgásában a legnagyobb visszaesés átlagban a vész-
helyzet kihirdetése utáni 27. napon következett be. 
A kínai városokban a mobilitás csökkenése nagy föld-
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rajzi különbségeket mutat (a Tengermelléken volt a 
legnagyobb arányú). A városon belüli mozgás csökke-
nése 3,9 és 72,0% között mozog. A városba beáramlók 
intenzitása még ennél is drasztikusabb mérséklődést 
mutat (41,8 és 92,4% közötti). A legnagyobb vissza-
esés a városból kiáramlókat érintette (52,9 és 91,6% 
közötti). A városba be- és onnan kiutazó népesség 
intenzitása nagyon hasonló, a köztük lévő korreláció 
r = 0,8 értékű (ahol nagyobb a befelé áramlás csök-
kenésének mértéke, ott nagyobb a kiáramlók inten-
zitásának mérséklődése is). A háromféle népesség-
mozgás értékei negatív korrelációt mutatnak az igazolt 
Covid19-ben megfertőződöttek számával (városon 
belüli mozgás esetén r = -0,52, a befelé irányulónál 
r = -0.42, a kifelé mutatónál r = -0,37).

A városok közül 41 tartozott a magas 
szocioökonómiai kategóriába, 74 a magas-közepesbe, 
150 a közepesbe, míg 88 az alacsony minősítésűbe. 
A városon belüli mozgás a vészhelyzet kihirdetése 
után jelentősen visszaesett. A magas kategóriába 
tartozóknál volt a csökkenés mértéke a legnagyobb, 
az alacsony minősítésűeknél a legkisebb. A városok 
társadalmi-gazdasági indexe és a mobilitás válto-
zása között a korreláció mértéke negatív (r = -0,47). 
Azokban a városokban, ahol a 20–39 és a 40–59 éves 
korcsoporthoz tartozók aránya magasabb volt az 
átlagosnál, a városon belüli népességmozgás nagyobb 
mértékben csökkent, mint ahol e korcsoportok ará-
nya kisebb volt. A középiskolai végzettséggel maga-
sabb arányban rendelkező városokban is a fenti ösz-
szefüggés érvényesült, azaz minél iskolázottabb a 
népesség, annál nagyobb a helyváltoztatást elkerü-
lők aránya. A többi változó (urbanizációs arány, egy 
főre jutó GDP stb.) is hasonló képet mutat a városon 
belüli migráció intenzitásának mérséklődését illetően. 
A középiskolai végzettséggel rendelkezők aránya 
28,4% volt a magas és magas-közepes csoportban, 
míg a közepes vagy alacsony kategóriában csak 17,5%.

Az országokra vonatkozó elemzésben a mozgás 
célterületének 6 típusából 5-ben (parkok, munkahe-
lyek, kereskedelmi és pihenőhelyek, átszállóhelyek, 
élelmiszerboltok és gyógyszertárak) a mobilitás inten-
zitása csökkenést mutatott a Covid-járvány hatása-
ként, a lakóterületen viszont a helyváltoztatás növe-
kedését tapasztalták. A magas társadalmi-gazdasági 
indexszel rendelkező országokban nagyobb volt a 
mozgás mérséklődése az átszállóhelyeken (r = -0,27), 
a munkahelyeken (r = -0,34) és a kereskedelmi és 
pihenőhelyeken (r = -0,30), mint az alacsonyabb indexű 
országokban. A magasabb egészségügyi ellátást biz-

tosító államokban is nagyobb volt a lakosság mozgá-
sának visszaesése, különösen a tranzitállomásokon 
(r = -0,44), a munkahelyeken (r = -0,45), a kereskedelmi 
és pihenőhelyeken (r = -0,51), mint a rossz egészség-
ügyi ellátást nyújtó országokban, de az otthon maradot-
takkal pozitív korrelációt mutat (r = 0,33).

A magas, magas-közepes és a közepes társa-
dalmi-demográfiai csoportokba tartozó országokban 
a népesség mobilitásának növekedése 56,0% volt, 
1,2-szer magasabb, mint az alacsony-közepes és az 
alacsony kategóriákba soroltaknál (47%). A munka-
helyeken az átlagos visszaesés a fenti két kategória-
csoportban 1,32-szoros eltérést mutat (44,1, illetve 
33,4%). A kereskedelmi és pihenőhelyeken, parkok-
ban, élelmiszerboltokban és gyógyszertárakban meg-
figyelt mobilitásmérséklődés és az országok társadalmi- 
demográfiai indexei között szignifikáns kapcsolat 
nem alakult ki. Az egyes országok mobilitásváltozásai 
és a megerősített halmozott Covid-esetek között 
sincs szignifikáns összefüggés.

A járvány kitörése és az első nem gyógyszeres 
beavatkozás között 49 országban több mint 1 hét telt el. 
Csak a magasabb társadalmi-demográfiai indexszel 
rendelkező országokban volt a többinél nagyobb 
mértékű mobilitáscsökkenés a parkokban, az élelmi-
szerboltokban és a gyógyszertárakban. Az intézkedé-
sek meghozatalában 1 hetet késlekedő, de az általános 
egészségügyi ellátás terén különböző besorolású 
országok között nem volt lényeges eltérés egyetlen 
mozgási célterületen sem a mobilitás intenzitásában.

A szerzők egyik fő következtetése, hogy azokban 
a (kínai) városokban és azokban az országokban, ahol 
magasabb a szocioökonómiai szint,a Covid-járványra a 
népesség nagyobb arányú mobilitáscsökkenéssel rea-
gált. Az alacsonyabb szinthez tartozókban a népesség 
gyenge válaszokat adott a mobilitás változását illetően. 
Ennek egyik oka, hogy az alacsony jövedelmű embe-
rek a közösségi közlekedést veszik igénybe, és nem 
követik olyan gyorsan a népességmobilitási irányel-
veket, mint a magasabb jövedelműek. A szegényebb 
rétegekhez tartozók a távmunkában alig vesznek részt, 
munkájuk jellege miatt mindennap meg kell jelenniük 
a munkahelyükön (például a szolgáltatásban, kereske-
delemben, mezőgazdaságban dolgozók). A magas tár-
sadalmi-gazdasági státusú városokban még akkor is 
folytatódik a korábbi előírások betartása, amikor a jár-
ványügyi intézkedések enyhítésére kerül sor.

A jobb helyzetben lévő városokban az esetszámok 
növekedése esetén a közvélemény tudatában van a 
járvány súlyosságának, és szigorú korlátozások nélkül 
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is csökkenti a felesleges utazások számát. Ez az állítás 
viszont a legtöbb alacsonyabb társadalmi-gazdasági 
szintet mutató városban nem állja meg a helyét. 
A bizonyított Covid-esetek száma negatív kapcsolatot 
mutat a városon belüli mozgás intenzitásával, legin-
kább a magas-közepes és a közepes szocioökonómiai 
szinttel rendelkező városokban, de ez nem igaz a magas 
és alacsony indexértéket mutató településekre. Utób-
biakban hiányoznak a pandémiával kapcsolatos ismere-
tek vagy életviteli akadályok gátolják, hogy kövessék a 
járványügyi szabályokat. Tanulmányok sora bizonyítja, 
hogy a képzettségi szint hatással van az emberek 
magatartására. A járványról szóló ismereteket, a tesz-
teléseket és a pénzügyi támogatásokat kell az alacsony 
szocioökonómiai státusú helyekre összpontosítani.

E tanulmány korlátairól a szerzők a következőket 
emelik ki:
1. A Baidu nem tud különbséget tenni a magas és 

alacsony kockázatú utazások között. Egy parkban 
kisebb kockázata van a vírus átterjedésének, mint 
egy bevásárlóközpontban.

2. Néhány országban nem volt kihirdetve nemzeti 
vészhelyzet, például Brazíliában, ahol a hatóság az 
intézkedéseket a helyi önkormányzatokhoz dele-
gálta. Ilyenkor a kutatásban a legkorábbi intézke-
dések időpontját vették figyelembe.

3. Több helyen nagy kihívást jelentett a standardi-
zált társadalmi-gazdasági tényezők adatainak ösz-
szegyűjtése. Ezért a városokra szocioökonómiai, 
míg az országokra szociodemográfiai indexeket 
számoltak. 

4. A népesség korcsoportjára és képzettségi szint-
jére vonatkozó adatok a népszámlálásból valók, 
amelyek nem tükrözik a jelen állapotot.

5. A telefontulajdonosok közül nem mindenkinek 
volt helykövető funkciók ellátására is képes esz-
köze. A Baidunak és a Google-nak nem pontosan 
ugyanaz a piaci aránya. A Baidu a kínai piac 89,1%-át 
fedi le, napi felhasználóinak száma 200 millió fő. 
A Google Android eszközét 2019-ben több mint 
2,5 milliárd fő használta a világon. A szerzők ennek 
ellenére úgy gondolják, hogy e két adatbázis meg-
felelően reflektál a járvány kiváltotta népesség-
mozgásokra.

6. A mobilitásváltozás Kínában azzal is kapcsolatban 
van, hogy az adott város milyen távolságra van 

a járványt kirobbantó Vuhantól. A Covid-esetek 
száma erős negatív összefüggést mutat a Vuhantól 
mért távolsággal (r = -0,69), amit a számításokból 
kihagytak.

7. A szocioökonómiai tényezők eltérhetnek városré-
szenként is. Ilyen adatokat a városok kisebb területi 
egységeire gyűjteni nagyon nehéz, másrészt a mobi-
litási adatok csak városi szintre vannak megadva.

8. A Google 2019-re nem tudott szolgáltatni mobili-
tási adatokat, de nem lehetett azonos a megfigye-
lési időszak sem minden országban, mert a vész-
helyzet kihirdetése is eltérő napokon következett 
be (például 2020. március 15-én Ausztráliában, 
2020. március 26-án Thaiföldön).

9. A vizsgálatban összehasonlították az utazó népes-
ség arányának változását (amit a város népessé-
géhez viszonyítottak) minden városban, a város-
negyedek vizsgálata helyett. A városba ingázó, 
munkát végző emberek nem tudtak visszatérni a 
Tavaszi Fesztivál után a Covid19 miatt, ami rész-
ben magyarázza a mobilitáscsökkenés mértékét a 
magas szocioökonómiai státusú városokban, bár 
ennek hatása valószínűleg elenyésző.

A tanulmány 11 szerzőjének 7 pénzügyi alap támo-
gatásával megvalósított, 358 kínai nagyvárost és 121 
országot érintő kutatása átfogó képet ad arról, hogy 
a Covid-járvány megfékezése érdekében Kínában és a 
világon megtett intézkedésekre milyen válaszokat 
adott a lakosság, már ami a járvány ideje alatti hely-
változtatási magatartását illeti. Az elért tudományos 
eredmények ellenére hiányérzetünk van, különösen az 
országokra vonatkozó vizsgálatokat illetően. A dol-
gozatnak nem erőssége a területiség. Érdekelt volna 
bennünket, hogy milyen eltéréseket mutatnak például 
az európai országok a világ egyéb területeihez képest, 
van-e specifikuma a nyugat- és kelet-európai orszá-
gok mobilitásának vagy a skandináv és a mediterrán 
országok lakóinak a mozgás intenzitásában. A 121 
ország közül mindössze három szerepel név szerint 
a tanulmányban. A szerzők elismerik a kutatás kor-
látait. Ha hasonló elemzésben a korlátok többségét le 
tudnák bontani, megbízhatóbb eredményeket lehetne 
elérni. (HB) 
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A Covid19-világjárvány hatása 2020-ban 
a várható élettartam alakulására az Amerikai 
Egyesült Államok és más gazdaságilag fejlett 
országok népességében: szimulációk az 
előzetes adatok alapján
Steven H. Woolf – Ryan K. Masters – Laudan Y. Aron: Effect of the Covid-19 pandemic in 
2020 on life expectancy across populations in the USA and other high income countries: 
simulations of provisional mortality data
BMJ, 2021. 1343. sz. 1–9. o.

DOI: 10.1136/bmj.n1343

A várható élettartamok 2010 és 2018 közötti, valamint a Covid19 alatti, 2020. évi alakulásának becs-
léséhez az Amerikai Egyesült Államok és 16 másik fejlett gazdaságú ország népességeire vonatkozóan 
az előbbi esetében a Nemzeti Egészségügyi Statisztikai Központ, a többiekében az Emberi Halálozási 
Adatbázis (HMD – Human Mortality Database) adatait használták fel. A születéskor, valamint az elért 
25 és 65 éves életkorban várható élettartamot vizsgálták nemek szerinti bontásban, továbbá kizárólag 
az Amerikai Egyesült Államok esetében rassz/etnikai hovatartozás szerint is. Az elemzés nem tért ki a 
2019-es évre, mivel több vizsgált országban nem álltak rendelkezésre a megfelelő halandósági táblák. 
A 2020-ban várható élettartamok becsléséhez az évre vonatkozó korspecifikus halandósági arányszá-
mok szimulációját használták, 10%-os random hibahatárt engedve.

Tárgyszavak: Covid19, várható élettartam, korcsoportok, nemenkénti bontás, etnikai különbségek, nemzetközi 
összehasonlítás, Amerikai Egyesült Államok, fejlett országok

A vizsgálat egyik fő megállapítása, hogy az Amerikai 
Egyesült Államokban a várható élettartam csökkenése 
jóval nagyobb volt 2018 és 2020 között, mint az 
összehasonlító vizsgálatba bevont többi fejlett 
gazdaságú országban, mégpedig különösen nagy 
visszaeséssel a latinó (spanyol vagy latin-amerikai 
származású) és a fekete bőrű (afroamerikai) népesség 
esetében. Megállapítható ugyanakkor ennek előz- 
ményeként az Amerikai Egyesült Államok hosszabb 
ideje tartó és fokozódó egészségügyi hátránya, 
magasabb 2020. évi halandósága, és mindezeken belül 
az etnikai csoportok folyamatos egyenlőtlen helyzete.

A rendszerek különbözőségéből adódó tényezők 
alapján az Amerikai Egyesült Államok és más fejlett 

országok között több évtized óta növekedett a vár-
ható élettartamok közötti különbség. 2020-ban a 
Covid19 az Amerikai Egyesült Államokon belül a har-
madik legtöbb halált okozó betegség volt, ami több 
volt, mint bármely más országban, de napjainkig 
nem készültek kvantitatív vizsgálatok ennek a várható 
élettartamok közti eltérésben mutatkozó hatásáról 
(Woolf–Chapman–Lee [2021].) Jórészt a Covid19-
járvány következménye, hogy 2018 és 2020 között az 
Amerikai Egyesült Államokban 1,87 évvel csökkent a 
várható átlagos élettartam, ami 8,5-szerese a vizsgá-
latban szereplő társországok átlagos csökkenésének. 
Ezzel a különbség 4,69 évre nőtt. Ezen belül is kiemel-
kedő a várható élettartamok csökkenésének mérté-
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ke a latinó és a fekete bőrű népességben, ahol ez két-
háromszorosa a (nem latinó) fehérekének.

A várható (átlagos) élettartam széles körben fel-
használható statisztikai mutató, a halálozás komplex 
mérőszáma, amely a halandósági tábla segítségével 
összesíti a népesség halálozási arányszámait egy adott 
időpontban. Azt mutatja, hogy egy megadott kort 
elért népesség még átlagosan hány évet él, az akkor 
érvényes korspecifikus halálozási ráták fennmaradá-
sát feltételezve. Ezzel összefüggésben félreértések is 
előfordulhatnak, ugyanis nem tudhatjuk előre a jövő-
beli korspecifikus rátákat a most születő vagy élő sze-
mélyekre vonatkozóan, csupán a jelenleg meglévőket. 
A születéskor, a 25 vagy a 65 éves korban várható átla-
gos élettartam kiszámítása, valamint a halálozási ráták 
alapján megismerhető egy ország halandósági profilja, 
illetve lehetővé válik annak időbeli és országok közötti 
összehasonlítása. A várható élettartamok becslése 
a Covid19-pandémia idején segít kimutatni, hogy az 
mely csoportokat és helyeket érintette leginkább, bár 
azt nem tudhatjuk meg, hogy ezek a csoportok még 
meddig élhetnek. A tanulmányban a 2020-ban érvé-
nyes várható élettartamokról van szó, a következő 
évekről az akkori adatok ismeretében lehet majd szá-
mításokat készíteni. Bár a várható élettartam remél-
hetően idővel visszaáll a világjárvány előtti szintre, 

a korábbi világjárványok tapasz-
talata szerint a túlélők életkoruk-
tól és más társadalmi-gazdasági 
körülményeiktől függően egész 
életen át tartó következménye-
ket hordozhatnak.

A szerzők a születéskor, valamint a 25 és 65 éves 
korban várható élettartamokra készítettek becslése-
ket az Amerikai Egyesült Államok népességére (össze-
sen, nemenként, továbbá etnikai származás szerint), 
illetve 16 gazdaságilag fejlett országra (összesen és 
nemek szerint). A becslések a 2010–2018-as időszakra 
vonatkozóan a hivatalos halandósági táblák alapján 
készültek, 2020-ra pedig modellszámítással.

A vizsgálatba bevont társországok esetében a 
rassz/etnikum szerinti megkülönböztetés elmaradt, 
míg az Amerikai Egyesült Államok ezt három olyan 
csoportra (latinó, nem latinó fekete és nem latinó 
fehér) vonatkozóan végezte, amely együttesen a 
teljes népesség több mint 90%-át reprezentálja. 
A 2010–2018-as amerikai halandósági táblák az 
Amerikai Egyesült Államok Nemzeti Egészségsta-
tisztikai Központjából származnak. A 2015 és 2019 
közötti időszak évközepi népességbecslései kor, 
nem, etnikum szerint, 0–14, 15–19 (…) 80–84, ≥85 
korcsoportos összevonásokkal az Amerikai Egyesült 
Államok Cenzus Hivatalától érkeztek, és ennek alap-
ján számították ki a 2018-ra és 2020-ra vonatkozó 
korspecifikus halálozási arányszámokat a népesség 
egészére, nemenként, valamint etnikum szerint. 
(Számos országban a rassz/etnikum szerinti adatok 

1. ábra: A tanulmányban szereplő 
információk vizuális összegzése

A világoskék görbe az összeha-
sonlításban szereplő 16 fejlett 
ország összességét, a bordó az 
Amerikai Egyesült Államokat, 
a narancs az Amerikai Egyesült 
Államok latinó népességét, a 
zöld a fekete bőrűeket képviseli, 
a folyamatos szakaszon a várha-
tó élettartamok a megfigyelt, a 
pontozott szakaszon a várható 
alakulással.
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a népszámlálásokban nem szerepelnek, legfeljebb 
speciális, mintavételes felvételek és becslések vonat-
koznak rájuk. – RG)

Az összehasonlító vizsgálatban 16 magas GDP-vel 
és az elemzésekhez megfelelő adatokkal rendelkező 
ország szerepelt: Ausztria, Belgium, Dánia, Finnország, 
Franciaország, Izrael, Hollandia, Új-Zéland, Norvégia, 
Dél-Korea, Portugália, Spanyolország, Svédország, 
Svájc, Tajvan és az Egyesült Királyság. (Tajvan annak 
ellenére szerepelt a vizsgálatban, hogy sok ország 
nem ismeri el önálló országként, Ausztrália, Kanada, 
Németország, Olaszország és Japán viszont a hiányos 
halálozási adatok miatt kimaradt.) Ezekre az orszá-
gokra a várható élettartamok becsléséhez 5 éves 
rövidített halandósági táblákat készítettek a férfi és női 
népességre, a 2010–2018-as időszakot véve az Emberi 
Halálozási Adatbázisból. A 2018-ra és 
2020-ra vonatkozó heti halálozási ada-
tokat országonként a 0–14, 15–64, 
65–74, 75–84 és ≥85 korcsoportokra 
az Emberi Halálozási Adatbázis rövid 
távú halandósági változási alrend-
szeréből vették. Ez utóbbiból a 2020 
és 2018 közötti korspecifikus halá-
lozási rátákról a 16 ország esetében 
a népesség egészére és nemenként 
is becsléseket készítettek. Az Ameri-
kai Egyesült Államokban a 2020. évi 
korspecifikus halálozási valószínűsé-
geket a férfiak és nők <1, 1–4, 5–9, (…) 
90–94, 95–99, ≥100 korcsoportjaira, 
illetve ugyanezt az egyes etnikai nép-
csoportokra is kiszámították.

Az Amerikai Egyesült Államok-
ban a születéskor várható élettartam 
a 2010 és 2018 közötti időszakban 
kis mértékben, 0,08 évvel nőtt, majd 
2018 és 2020 között 1,87 évvel (vagy-
is 2,4%-kal) csökkent. A csökkenés 
még szembetűnőbb volt a 25 és 65  
éves korban még várható élettar-
tamok esetében, 3,4% illetve 5,7%, 
továbbá aránytalanul nagy a fekete és a 
latinó népességnél. A feketék esetében ez azt is 
jelentette, hogy 2018–2020-ban ellentétes irányba 
váltott a fehérek várható élettartamához való köze-
ledés tendenciája.

A 2010-es évtizedet az Amerikai Egyesült Álla-
mok a várható élettartamot tekintve 1,88 éves defi-
cittel kezdte a 16 fejlett ország átlagához képest, majd 

ez a hátrány 2018-ban már 3,05 év lett, 2020-ra pedig 
lényegesen tovább nőtt, 4,69 évre.

A várható élettartamok változása a 16 országon 
belül is eltérően alakult. Hat országban – Dániában, 
Finnországban, Új-Zélandon, Norvégiában, Dél-Kore-
ában és Tajvanon – 2018 és 2020 között nőttek a 
várható átlagos élettartamok. A további 10 ország-
ban ugyanekkor csökkenés volt mérhető, a legcseké-
lyebb a svédországi 0,12, a legjelentősebb a spanyol 
1,09 évvel. Mindez éles kontrasztot mutat az Ameri-
kai Egyesült Államokban tapasztaltakkal. Nemenként 
vizsgálva az Amerikai Egyesült Államokban a nők vár-
ható élettartamának elmaradása a 16 ország átlagá-
hoz képest 2,14 évvel nőtt, a férfiaknál a különbség 
növekedése még nagyobb, 3,37 év volt. 2020-ban 
a férfiak születéskor várható átlagos élettartama az 

2. ábra: Változások a születéskor várható átlagos 
élettartamokban az Amerikai Egyesült Államok 
népességcsoportjaiban és a vizsgált társországok 
átlagában a 2010–18-as és a 2018–20-as idő-
szakban. Az adatok forrása az Állami Egészség-
statisztikai Központ, az Egyesült Államok Cenzus 
Hivatala és az Emberi Halálozási Adatbázis
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Amerikai Egyesült Államokban 74,06 év volt, 5,27-dal 
kevesebb, mint a többi vizsgált ország átlaga.

A vizsgálat társországaiban a demográfiai össze-
tétel jellemzői és az etnikai egyenlőtlenségek jelen-
tős mértékben eltérőek voltak, ami szinte lehetet-
lenné tette, hogy az Amerikai Egyesült Államokéhoz 
hasonló referencianépességeket lehessen azonosí-
tani az összehasonlításhoz. Ugyanakkor a 16 ország 
esetében az országos átlagok megfelelően kieme-
lik az amerikai latinó származású és fekete népes-
ség várható élettartamainak rendkívüli visszaesését. 
Az afroamerikaiak esetében például 2018 és 2020 
között a férfiaknál a zuhanásszerű csökkenés a 
12,3-szerese, a nőknél a 20,3-szerese volt a társor-
szágok férfi és női élettartam csökkenése átlagainak, 
de a latinók rosszabbodó értékei még markánsabbak 
egy ilyen összehasonlításban, 15,9-, illetve 22,5-szeres.

Az Amerikai Egyesült Államok már jóval a Covid19- 
világjárvány kitörését megelőzően hátrányban volt a 
többi magas fejlettségű országhoz képest az egész-
ségügyet és a továbbélési arányokat tekintve. 2013-ban 
a Nemzeti Kutatási Tanács és Orvosi Intézet egy jelen-
tése arról számolt be, hogy más fejlett országokhoz 
képest már 1980-tól kezdve magasabbak voltak a 
morbiditási és halálozási arányok a multimorbid bete-
gek körében. Egy nemrégiben készült hasonló jelentés 
kimutatta, hogy a különbség 2017-ig tovább nőtt,  
és a halálozás viszonylagos rosszabbodása aránya-
iban leginkább a fiatal és középkorú, 25–64 éves 
felnőtteket érintette (NA [2021]). A megnövekedett 
halandóság ebben a korcsoportban leginkább a drog-
fogyasztás, az öngyilkosságok, kardiometabolikus és 
más krónikus betegségek, valamint sérülések követ-
kezménye. 2014 és 2017 között, amikor más orszá-
gokban tovább nőtt a várható élettartam, ugyanez 
az Amerikai Egyesült Államokban 0,3 évvel csökkent. 
Ez a három évig tartó csökkenés jelentős aggodal-
mat idézett elő a közvéleményben, ám ezt a 2020-ra 
vonatkozóan említett újabb visszaesések tovább sú-
lyosbítják. Sokkal alacsonyabb egy főre jutó jövedel-
mekkel rendelkező országok helyzete is jobb ebben 
a tekintetben az Amerikai Egyesült Államokénál. 
A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szerve-
zet (OECD) 36 tagországára vonatkozó adatok sze-
rint a várható élettartamok különbsége az Amerikai 
Egyesült Államok és az OECD átlaga között a 2010. évi 
0,9 évről 2017-ig 2,2 évre nőtt (OECD [2021]).

A tanulmány fő konklúziója, hogy az Amerikai Egye-
sült Államok népességének és ezen belül az etnikai 
csoportoknak a várható élettartama 2018–2020-ban 

sokkal erőteljesebben csökkent, mint a vizsgált társor-
szágokban (Rossen et al. [2020]). A korábban említett 
8,5-szeres arány a legmagasabb a második világhábo-
rú idején számított, 1943. évi adatokhoz viszonyítva. 
Az amerikai egészségügyi hátrányt okozó korábbi 
tényezők a Covid19 kitörését követően is fennállnak, 
de a 2020. évi nagy visszaesés fő előidézője a Covid19-
világjárvány; ebben az évben az összes halálokot 
figyelembe vevő halandóság 23%-kal nőtt az Ameri-
kai Egyesült Államokban.

A vizsgálat különféle korlátairól is beszámolnak 
a szerzők. Elsőként említik, hogy a 2020. évi várható 
élettartamok szimulálása előzetes mortalitási adato-
kon alapult, amelyek hibákat tartalmazhatnak, és sok 
esetben változnak az etnikai népességek és a külön-
böző országok szerint. A második bizonytalansági  
tényezőt a 2020. évi halálozási valószínűségek jelen-
tették a halandósági táblák készítésekor, a forrásként 
alkalmazott rövid távú halandósági változásoknál 
szereplő, túl széles korskála miatt a 16 társország 
esetében. Harmadikként szerepel a társországok-
ban alkalmazott definíciók különbözősége a nemzet-
közi összehasonlításokban, illetve a már korábban  
említett 5 fejlett ország kényszerű kihagyása a hiá-
nyos adatok miatt. Ugyancsak kedvezőbb lett volna a 
2020. évi várható élettartamokat 2018 helyett 2019-cel 
összevetni, de az utóbbira vonatkozó adatok több 
országnál nem álltak rendelkezésre.

A várható élettartamok terén kimutatott csökke-
nések és a 2020-as év halálozási számainak többletét 
elemző tanulmányok azokat az összetett hatásokat 
tükrözik, amelyek részben magának a Covid19-nek 
tulajdonítható halálozásokból, részben a fel nem 
ismert vagy nem dokumentált SARS Co-V-2-fertőzés 
okozta halálokból, részben pedig a Covid19-cel össze 
nem függő betegségek miatti halálokból tevődnek 
össze, mindezeket tetézve az egészséggondozáshoz 
való hozzáférés korlátaival és a pandémiával össze-
függő, széles körű szociális és gazdasági zavarokkal.

A Covid19 okozta halálozások kimagasló száma 
az Amerikai Egyesült Államokban nem csupán a 
választott politikai intézkedések és a járványkezelési 
hibák következménye, hanem azoknak a mélyen 
gyökerező tényezőknek is, amelyek az évtizedek 
során az egészségügy hátrányos helyzetéhez vezettek. 
A komorbiditás magasabb előfordulási aránya több 
etnikai és marginalizált népességcsoportnál inkább e 
csoportoknak az egészség társadalmi összetevőihez 
(oktatás, jövedelem, igazságügy) való nehezebb hoz-
zájutását tükrözi, mint az etnikai vagy egyéb társa-
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dalmi szerkezeti tényezőket. Az alacsony jövedelmű 
közösségek és a nők ugyancsak aránytalanul érintet-
tek a pandémia súlyos szociális, családi és gazdasági 
következményei által (Andrasfay–Goldman [2020]). 
Ezeket tovább súlyosbítják a Covid19-vakcinákhoz 
való egyenlőtlen hozzáférés problémái, és ugyan-
akkor a védőoltásokkal szembeni fenntartások is, 
amelyek az ilyen közösségekben az őket elhanyagoló 
rendszer iránti bizalmatlanságot tükrözik.

A tanulmányban, a szakirodalomban és a napi 
hírekben szereplő halandóság csak egy részét képvi-
seli a Covid19 okozta terheknek. A haláleseteken túl 
nagyobb számban vannak a fertőzött személyek, akik 
akut betegségekkel küzdenek, és nagy számban van-
nak azok is, akiknél hosszú távú egészségi és életviteli 
komplikációk maradnak fenn. Még nem látható, hogy 
ezek az esetek mennyire engedik majd, hogy a várható 
élettartamok javuló tendenciája visszatérhessen 
az Amerikai Egyesült Államokban. A világjárványnak 

rövid és hosszú távú hatásai lesznek az egészség 
társadalmi tényezőire, megváltoztatva a különböző 
közösségek életkörülményeit és átalakítva a korcso-
portok életpályáit.

Magyarország adatai sem ebben a tanulmányban, 
sem az átnézett, főként az amerikai helyzetre és né-
hány kiemelt más országra vonatkozó bőséges iroda-
lomjegyzék anyagaiban – és így az alábbi szűk válo-
gatásban – nem szerepelnek. A KSH Stadat 2020-ig 
(KSH) tartó adatsora szerint a születéskor várható 
átlagos élettartam több évtizedig tartó, szinte kivé-
tel nélkül szigorúan monoton növekvő tendenciája 
a Covid19 évében mindkét nem esetében jelentős 
visszaesésbe fordult, a népesség egészére számítva 
a csökkenés 0,64 év volt. A konkrét számadatokat az 
irodalomjegyzék utolsó sorában megjelölt kiadvány 
tartalmazza, a népesség és népmozgalom legfonto-
sabb hazai mutatóival együtt.
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