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Bocz János – Antal István 

A termékenység változása 
országosan és a felzárkózó településeken 

2010 és 2019 között

Bevezetés
A 67 település gazdasági és szociodemográfiai 
mutatóiban is nagyban eltér a többségi társada-
lom adottságaitól, vagy a hasonló méretű, de az 
ország fejlettebb területén lévő településektől. 
A romák aránya jellemzően magasabb, mint az 
országos átlag, és előfordul olyan település is, ahol 
népességen belüli mutatójuk – a polgármesterek 
és a szociális szakemberek véleménye szerint  
– meghaladja a 80%-ot. A települések területi 
elhelyezkedését tekintve olyan megyékben, 
térségekben találhatóak, melyek egyrészt magas 
termékenységi arányokkal rendelkeznek1, más-
részt ahol a romák aránya is köztudottan maga-
sabb az országos átlagnál (Pénzes és mtsi 2018). 
Korábbi kutatások azt igazolják, hogy azokban 
a társadalmi-gazdasági szempontból elmaradott 

régiókban a legmagasabb a termékenység, ahol  
a romák aránya is magas (Husz 2011; Durts 2007; 
Durst 2001; Janky 2005; Szabó és mtsi 2020).  
Az évtized elejéhez képest országosan nőtt a tel-
jes termékenységi arányszám, azonban kevés is-
merettel rendelkezünk a településszintű folyama-
tokról. Az eddigi kutatások nem tértek ki erre, és 
az előző évek társadalmi változásai is indokolttá 
teszik a felzárkózó települések mélyebb vizsgálatát. 
Elemzésünk célja, hogy bemutassuk a települések 
termékenységének időbeli változását, a szülőképes 
korú nők és az élveszületések számának alakulását. 
Adatforrásként a Központi Statisztikai Hivatal 
(KSH) nem nyilvános településszintű élveszületési 
és a szülőképes korú nők számára vonatkozó ada-
tait használtuk fel.

Betekintő
A kormány 2019 nyarán elindította a „Felzárkózó települések” programot, melynek keretében a Máltai  
Szeretetszolgálat Egyesület tovább folytatja és kiterjeszti a „Jelenlét program” roma társadalmi felzárkó- 
zási kezdeményezését. A kormányprogram további egyházi szervezetek bevonásával valósul meg,  
a szeretetszolgálat irányításával. A programba 300 települést vonnak be tíz év alatt. Induláskor, az  
akkori tervek szerint 30 településsel indult a program, majd évente 30 településsel növekszik. Jelen-
leg 67 település vesz részt a programban. Tanulmányunkban azt vizsgáljuk meg, hogy az érintett 
települések milyen termékenységi jellemzőkkel rendelkeznek, és kitérünk – a termékenység mérésére 
szolgáló mérőeszköz – a teljes termékenységi arányszámot (TTA) befolyásoló tényezőkre. Az országos 
eredményekkel összehasonlítva bemutatjuk, hogyan változtak a TTA mutatók a felzárkózó települése- 
ken az elmúlt tíz évben.

1KSH: A termékenység területi különbségei. Statisztikai Tükör, 3 (159), 2009. november 19. https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/
stattukor/terterkul.pdf
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Szakirodalmi áttekintés
A szakirodalom áttekintése során azzal szem-
besülünk, hogy az írások nagy része azt vizsgál-
ja, hogy mi befolyásolja egyes társadalmi csopor-
tok heterogén termékenységi jellemzőit. A roma 
közösségekkel kapcsolatos kutatások az eltérő 
termékenységi mutatók meghatározóit, azok okait 
keresik. Kitérnek a kulturális különbségekre, a szo-
ciális és térbeli elkülönülésből adódó hátrányok- 
ra, és az iskolázottság és a munkaerőpiaci státusz 
determináns szerepét is megemlítik. Az alábbi  
elemzésben nem térünk ki a „Felzárkózó telepü- 
lések” eltérő termékenységi mutatóinak részletes 
magyarázatára, cikkünkben az elmúlt évtized 
fontosabb változásait szeretnénk szemléltetni. Az 
alább bemutatásra kerülő szakirodalmi összefog- 
laló ugyanakkor jó alapot biztosítanak számunk- 
ra, hogy sorra vegyük az eltérések lehetséges okait. 
Kemény, Janky és Lengyel (Kemény és mtsi 2004) 
áttekintéséből ismert, hogy 1971-2003 között  
hogyan változott a roma és a teljes népesség lél-
ekszáma, és saját adataikat felhasználva kiszá- 
molták azt is hogyan alakult az ezer főre jutó 
születések száma a roma közösségben. A kutatás 
időszakában a magyar népesség száma csökkent: 
1971-ben 10 millió 352 ezer, 2001-ben 10 millió 200 
ezer főt tett ki. A romák száma viszont ugyanebben 
az időszakban növekedett: az 1971-es 3 százalékról 
1993-ra 5, 2003-ra pedig 6 százalékra emelkedett, 
32 év alatt megduplázódott. Az ezer lakosra jutó 
élveszületések száma a romák körében 1971-ben 
32, 1993-ban 28,7, 2003-ban viszont 25,3 volt.  
A születések száma csökkenő trendet jelez, ugyan- 
akkor a társadalom egészében a csökkenés mértéke 
ennél is nagyobb volt, s így fordulhatott elő, hogy 
a romák számaránya megduplázódott az említett 
időszakban. 
Janky Béla (Janky 2005) a rendszerváltás utáni 
másfél évtizedre fókuszálva vizsgálta, hogyan vál-
tozott a roma nők termékenység és iskolai és mun-
kaerő-piaci integrációja. Vizsgálatában egyaránt 
felhasználta az előzőekben említett Kemény-féle 
kutatás eredményeit és a KSH releváns adatait. 
Elismeri, hogy az integrációs esélyek jelentősen 
befolyásolják a romák demográfiai magatartását, 
azonban ezen túlmutató, komplexebb képet vázol 
fel tanulmányában. Országrészenként eltérő kü- 
lönbségeket tapasztalt a termékenységet befo- 
lyásoló, és az ezek hátterében lévő társadalmi ténye- 

zők között. A keleti országrészben a magas 
gyerekszám és a korai gyerekszülés a rendszer- 
váltás utáni másfél évtizedben sem csökkent, és 
szerinte kedvező társadalompolitikai folyamatok 
esetén sem javulna számottevően a roma nők 
iskolai és munkaerőpiaci helyzete. Ellenpélda-
ként a budapesti adatokat és folyamatokat em-
líti, ahol a kedvezőbb oktatási és munkaerőpiaci  
lehetőségek miatt gyorsan változik a roma lányok 
családalapítási stratégiája. Tehát nagymértékben  
a társadalmi boldogulásukhoz köti a családtervezés 
alakulását. Összefoglaló megállapítása, hogy minél 
jobb az adott személy munkaerőpiaci státusza,  
annál kevésbé vállal gyermeket fiatal korában, és  
a születendő gyermekek száma is közelebb fog 
állni a többségi társadalom tagjainak gyermekvál-
lalási mintázatához. 
Spéder Zsolt egy korábbi elemzésében (Spéder 
2006) szintén a rendszerváltozástól követi a gyer-
mekvállalási magatartásban bekövetkezett válto-
zásokat. Megállapítja, hogy a képzettség nagyban 
differenciálja a nők gyermekvállalási stratégiáját 
és előrevetíti, hogy későbbiekben ez lesz majd az 
egyik legfontosabb választóvonal a gyermekvál-
lalást illetően. A kutató szerint az új párkapcsolati 
formák terjedése is csökkenti/csökkentheti a gyer-
mekvállalást, azok ugyanis markánsan eltérhetnek 
a korábbi hagyományos családmodellhez képest. 
Durst Judit (Durst 2007) egy, a napjainkban is meg- 
figyelhető társadalmi problémával kezdi írását. 
Eszerint a nyugati és a magyar társadalom repro- 
dukcióját biztosító szükséges gyermekszám sem  
születik meg, miközben a társadalom „elcigá- 
nyosodó” alsóbb rétegeiben akár annak többszö- 
rösét is vállalják a családok. Néhány településre  
kiterjedő vizsgálatában részben egy olyan telepü- 
lés adatait elemzi, ahol többségében romák laknak, 
évről évre növekszik a népesség lélekszáma, és sok 
gyermek születik a családokban. Felteszi a kérdést, 
hogy miért lenne érdeke egy olyan családnak élni 
a születésszabályozás adta lehetőségekkel, amely-
nek nincs esélye akkor sem a társadalmi mobili- 
tásra, ha kevesebb gyereket vállal, és a megszüle-
tett gyermekek jelentik az egyetlen örömforrást.  
A megszilárdult kirekesztettségérzet ilyen eset-
ben arra ösztönzi a családokat, hogy ne korlátoz- 
zák önként gyermekvállalási magatartásukat. 
Eredményei alapján azonban nem feltétlenül mu-
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Módszertan
A leíró elemzésben felhasznált (a 2020. novemberi 
állapotnak megfelelő) adatok az EUROSTAT és  
a KSH nyilvánosan is lekérdezhető adatbázisaiból, 
a 67 felzárkózó település TTA-ja esetében pedig 
a KINCS KSH Kutatószoba szerződés keretében 
kikért nem publikus adatok feldolgozásából szár-
maznak. Utóbbiak ellenőrzése során szembe- 
sültünk azzal, hogy a KSH-tól kapott nők évköze-
pi népességszámára vonatkozó 2010-es és 2011-es 

adatok között – a KSH hiányzó adatok pótlására 
vonatkozó akkori eljárásai miatt – negatív értékek 
is előfordultak öt település esetében, ezeket a TTA 
számítása során értelemszerűen nem vettük figye-
lembe és ún. system missing-ként kezeltük őket.  
Szintén így értelmeztük a 67 településnél előfor- 
duló azon cellákat, ahol az évközépi népes- 
ségszámnál nem fordult elő eset.
Eredményeink a 15-49 éves nőkre vonatkoznak.  

tat teljes homogenitást a hasonló szociogazdasá-
gi hátterű településeken élők gyermekvállalási 
stratégiája. A szomszédos faluban ahol közel az 
egész település roma származású volt –, a gyer-
mekszám jóval alacsonyabb volt, mint az első 
településen. A második településen ráadásul a 
fiatalkori gyerekvállalás is alacsonyabb, mint az 
elsőn. Az egyik legnagyobb különbséget a két falu 
között az ott lakók oktatási helyzetének eltéré-
sei jelentették. Az alacsonyabb termékenységgel 
rendelkező településen jobb/magasabb oktatási/
iskolai végzettséggel rendelkeztek a nők és a fér-
fiak is. Durst egyik legfontosabb következtetése az 
volt, hogy a lakóhelyi szegregáció hatása kisebb 
volt, mint a társadalmi szegregációé. 
Husz Ildikó (Husz 2011) 2011-es cikkében arra 
a kérdésre kereste a választ, hogy a hasonló kép-
zettségű és lakhelyen élő roma és nem roma em-
berek milyen gyerekvállalási hajlandósággal ren-
delkeznek. Megállapítja, hogy a gyermekvállalás 
összefügg az oktatási- és szociális helyzettel, vala- 
mint a gazdasági aktívitással. A hátrányos hely- 
zetű kistérségek TTA-ja jóval magasabb, mint 
az országos átlag. A 2011-es adatok szerint az 
országos átlag 1,3 körül alakult, de voltak olyan 
kistérségek, ahol – a romák országosnál nagyobb 
számarányával összhangban – háromszor nagyobb 
volt a TTA. Kutatása egyik fontos eredménye  
az volt, hogy van összefüggés az iskolai végezettség, 
a lakóhely és a gyermekvállalás között, ugyanakkor 
számottevő különbségek is lehetnek a hátrányos 
helyzetű térségek és etnikai csoportok között.  
Dél-Baranyában sokkal közelebb álltak a roma nők 
születésszámai a nem roma közösségéhez, mint 
Borsodban. Utóbbi megyében jellemzőbb volt  

a korai gyermekszülés és a termékenységi időszak-
ban a több gyermek világrahozatala. Tanulmá- 
nya végén ugyanakkor nyitva hagyja azt a kérdést, 
hogy a sajátos kulturális háttér és az etnikai ho-
vatartozás milyen mértékben és mélységben be-
folyásolja a gyermekvállalási magatartást.
Kapitány Balázs (Kapitány 2018) 2016-os adatok 
alapján kirajzolódott ún. bimodális – kétcsúcsú –
termékenységi görbe kialakulásáról ír. Cikkében 
bemutatja a bimodális görbe létrejöttének speciális 
eseteit és elméleti hátterét, majd a magyar helyze-
tet mutatja be. Kifejti, hogy az ilyen görbék akkor 
jönnek létre egy társadalomban, ha polarizálódott 
a népesség valamilyen jellemzők mentén. Ilyen 
esetben az egyik társadalmi csoportra a korai,  
a másik csoportra a kései gyermekvállalás a jellem- 
ző. Kapitány szerint Magyarországon az iskolai 
végzettség, a gazdasági helyzet és a lakóhely  
szerint polarizálódik a társadalom. 
Alacsony iskolai végzettséggel, többszörösen 
hátrányos helyzetű léttel és térbeli elkülönülés-
sel jellemezhető a roma közösségek többsége, 
akik az ország kevésbé fejlett régióiban élnek.  
A görbe első csúcsának kialakulásában ezért nagy 
valószínűséggel meghatározó szerepet kaptak a 
roma családok, akik jellemzően korábban vállalják 
első gyereküket. 
Az említett szakirodalmakban a roma közösségek 
egyfajta külön utas termékenységéről írnak  
a szerzők, amely nagymértékben eltér a többségi  
társadalom mintáitól. Az okokat több tanul-
mány is sorra veszi, de mi jelenlegi cikkünkben 
a rendelkezésünkre álló lokális és országos adatok 
összehasonlítására vállalkozunk. 
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A KSH-tól kapott adattáblákban az 50 éves vagy 
annál idősebb nőknél nem fordult elő élveszületés, 
ezért azok adatai értelemszerűen nem is szerepel-
nek a számításokban és eredményekben.
Az eredmények értelmezése során azt tapasztaltuk, 
hogy 15 felzárkózó településnél egyes évek TTA 
mutatói kevésbé megbízhatóak, melynek hátteré-
ben az adott településeken előforduló kiugróan 
magas élveszületési, illetve alacsony évközepi 
női lakónépességi mutatók állnak. Összefoglalva 
a fentieket: egyes, jellemzően kis lakosságszámú 
települések adatai bizonyos évek vonatkozásában 
nem tekinthetők megbízhatónak, ugyanakkor a 67 
település összesített éves TTA mutatóit reálisnak 
és publikálhatónak tartjuk

A teljes termékenységi arányszám 
változása Magyarországon
A teljes termékenységi arányszám (TTA)2 azt fe-
jezi ki, hogy ha az adott év termékenységi adatai 
állandósulnának, akkor egy nő élete folyamán átla-
gosan hány gyermeknek adna életet.3 A népesség 
egyszerű reprodukcióját hozzávetőlegesen a teljes 
termékenységi arányszám egy nőre számított 2,1-
es értéke biztosítaná. Az elmúlt évtizedben Magyar- 
országon a szülőképes korú nők számának csök-
kenése miatt 2016 óta csökken az élveszületések 
száma, az élénkülő házasságkötési és gyermekvál-
lalási hajlandóságnak köszönhetően ugyanakkor  
a teljes termékenységi arányszám a 2010-es 1,25-
ról a legfrissebb adatok szerint 2020 második 
felére 1,57-re emelkedett.

2Gyakran használják angol nyelvű rövidítését is: TFR – Total Fertility Rate.
3Lásd ezzel kapcsolatban bővebben a Fogalomtárban leírtakat.

1. ábra: A teljes termékenységi arányszám és az 1000 lakosra jutó házasságkötések számának változása 
Magyarországon, 1960-2019. Forrás: KSH. https://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_hosszu/h_wdsd001b.
html?down=932 (Letöltés ideje: 2020. 11. 10.)
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Olyan paradox helyzet kialakulásának vagyunk 
tanúi, amelyben annak ellenére csökken, illetve 
stagnál a születésszám, hogy közben növekszik 
a házasságkötési és gyermekvállalási kedv. Az el-
lentmondás hátterében részben az áll, hogy évről 
évre csökken a szülőképes korban lévő nők ará- 
nya, s jelenleg kevesebb nő vállal szinte ugyan- 
annyi gyermeket, mint korábban. A születésszám 
megugrásához ezért egyre kisebb létszámú női 

generációknak kellene sokkal több gyereket vál-
lalnia. 
Hazánkban 2010 után kezdett emelkedni a TTA, 
ugyanakkor régiónként vizsgálva nemzetközi 
és hazai szinten is nagyok az eltérések. Magyar- 
országon évek óta – a gazdasági szempontból fej- 
letlenebb – Észak-Magyarországon és az Észak-
Alföldön a legmagasabb, míg Budapesten a legala- 
csonyabb a termékenységi mutató.

2. ábra: A teljes termékenységi arányszám Magyarországon régiók szerint, 2008-2018. Forrás: Eurostat. 
Saját szerkesztés. https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tgs00100/default/table?lang=en 
(Letöltés ideje: 2020.11.11.)

A teljes termékenységi arányszám 
változása országosan és a 67 felzárkózó 
településen 2010 -2019 között
A felzárkózó települések összesített TTA adatai 
minden vizsgált évben jelentősen meghaladták 
az országos mutatókat, de a 2010-es évek elejéhez 
képest a köztük lévő különbség csökkent.
A felzárkózó településeken a termékenységi ráta 
2010-hez képest negyedannyival nőtt csak, mint 
országosan. Míg tíz év alatt országosan közel 20 %- 
kal, 1,25-ről 1,49-re emelkedett, addig a felzár- 

kózó településeken kisebb mértékben, 5,2%-kal 
2,33-ról 2,46-ra. Ezzel a több, mint egy gyermek- 
nyi különbség kevesebb, mint egy gyermeknyi 
különbségre csökkent. 
Miközben országosan a szülőképes korú nők 
számának csökkenése ellenére is jelentősen nőtt  
a gyermekvállalási kedv, addig a felzárkózó 
településeken körülbelül ugyanannyival nőtt csak 
a termékenység, mint amennyivel a szülőképes 
korosztály létszáma bővült. 
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1. tábla: Kiemelt demográfiai mutatók, 2010-2019

Országosan a TTA 2011-től 2016-ig enyhén, de 
szinte folyamatosan növekedett. A 2016-os 1,49-
es TTA mutató értéke azonban a nagyobb gyer-
mekvállalási hajlandóság ellenére – alapvetően  
a szülőképes korú nők számának csökkenése miatt 
– az elmúlt években alig változott.
A felzárkózó települések TTA mutatói kifejezet-
ten hektikusan alakultak, határozott trenddel nem 

jellemezhetők. Szinte évről évre változtak, a csök-
kenés és/vagy növekedés trendje nem határozha-
tó meg. A 67 felzárkózó település azonosságok 
ellenére számos helyi sajátossággal rendelkezhet, 
ezért érdemibb megállapításokhoz több informá-
cióra, a helyi viszonyok feltárására, azok alapo-
sabb ismeretére lenne szükség.
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3. ábra: A teljes termékenységi arányszám országosan és a 67 felzárkózó településen, 2010-2019

4. ábra: A teljes termékenységi arányszám a 67 felzárkózó településen, 2010-2019

Összefoglalóan elmondható, hogy 2010-2019 kö- 
zött a TTA esetében országosan növekvő, míg a 

67 településen pedig „libikókaszerű” változások  
figyelhetők meg. 
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5. ábra: A teljes termékenységi arányszám országosan, 2010-2019

6. ábra: A 15-49 éves női évközepi lakónépesség száma országosan és a 67 felzárkózó településen, 2010-2019

Határozottabb „irányzat” jellemzi ugyanakkor  
a szülőképes korú nők számára vonatkozó, és az  
ezzel szorosan összefüggő élveszületési muta- 
tókat. Országosan a korábbi évek trendjének meg-

felelően folyamatosan, a 67 település esetében 
pedig 2016-tól csökkent a 15-49 éves korú nők szá-
ma, ami 2017 után mindkét sokaságnál a kisebb 
élveszületési mutatókban is visszatükröződik.
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7. ábra: Az élveszületések száma országosan és a 67 felzárkózó településen, 2010-2019

Összegzés
Dolgozatunkban arra vállalkoztunk, hogy a fel- 
zárkózó  települések teljes termékenységi arány- 
számának 2010-es évekre vonatkozó változását   
összehasonlítjuk az országos átlaggal. A számí- 
táshoz szükséges részletes adatokat is közöltük, így 
egyaránt információt nyújtottunk  az országos és 
a felzárkózó  településeken élő szülőképes korban 
lévő nők számának változásáról, és az elmúlt 10 év 
országos és 67 településre vonatkozó születésszá-
mairól. 
Összefoglalva, az adatok alapján megállapítható, 
hogy az országos adatok szerint a szülőképes korú 
nők számának csökkenése ellenére a gyermekvál-
lalási hajlandóság magas, amit mutat, hogy 2010-
hez képest közel 20%-kal megemelkedett a ter-

mékenységi arányszám. A felzárkózó települések  
esetén az emelkedés ennél kisebb mértékű, 5,3%-
os volt, bár a TTA még így is minden évben meg- 
haladta az országos átlagot, de a különbség egyre 
kisebb. 
Figyelembe véve a felzárkózó települések és az  
országos adatok létszámarányának eltéréseit a fel- 
zárkózó településeken megjelenő születésszámok  
nem befolyásolják érdemben az országos eredmé- 
nyek alakulását, – ezek a mutatók a teljes társada-
lom értékeinek 1%-át sem érik el –, ugyanakkor  
teljes körű információval szolgálnak 67 jelentős 
roma népességgel rendelkező település 10 évet  
átfogó termékenységi magatartásáról. 
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Harrach Gábor

Atipikusan magas 
termékenységű települések 
Magyarországon, 2010–2019

Betekintő
Kutatásunk célja azon magyarországi települések feltérképezése volt, ahol 2010–2019 között az 
általános termékenységi arányszám éves átlaga elérte az 50‰-et, s erre nem hátrányos szocioökonó- 
miai körülmények között élő lakosság meghatározó jelenléte miatt került sor. Összesen 93 ilyen 
települést találtunk, két kivétellel mind községek, nagy többségükben a Dunántúlról. Ebből 23 település  
esetében próbáltuk feltárni – főleg szakértői és fókuszcsoportos interjúk révén – az atipikusan magas  
termékenység lehetséges okait, míg a leíró kutatásban többek között a gyermekvállalási szokások  
időbeli alakulását vizsgáltuk.

Hazánkban a termékenység földrajzi különbségeit 
évtizedek óta Északkelet-Magyarország magasabb, 
míg a főváros alacsony értékei határozzák meg,1  
s e különbségek a hazai termékenység 2011-től 
tartó emelkedése óta csak tovább növekednek 
(1. ábra). Alacsonyabb területi bontásban az is 
egyértelművé válik, hogy a legmagasabb teljes ter-
mékenységi arányszámot felmutató mikrorégiók 
– nem csak Északkelet-Magyarországon, hanem a 
Dél-Dunántúlon is – „szinte kivétel nélkül a társa- 
dalmi-gazdasági szempontból leginkább elmara- 
dott kistérségek közé tartoznak”, amiben szerepet 
játszik az is, hogy „a hagyományosan magas fer-
tilitású magyarországi cigányság jelentős része […] 
a halmozottan hátrányos helyzetű kistérségekben 
koncentrálódik” (Husz 2011: 5). 
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