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BARÁTHI OTTÓ 

A népesség csökkenésének és szerkezetváltozásának 
főbb okai és egyes következményei Nógrád megyében 

Megyénk népességének a hazai átlagtól lényegesen gyorsabb ütemű 
csökkenése, a lakosság demográfiai – és egyéb ismérvek szerinti – össze-
tételének évtizedek óta tapasztalható kedvezőtlen irányú változása már 
nem csupán riasztó tendencia, de mindinkább mélyülő feszültségforrás 
is. E dolgozat közgazdász szerzője a jelenségek és folyamatok felvillantá-
sán túl rámutat a változások néhány gazdasági-társadalmi összefüggésére, 
és felhívja a figyelmet egyes következményeire is.  
 
Bevezetés 

A népesség változása minőségi jellemzőkkel és számszerű adatokkal is 
jól érzékeltethető. Mindezek közül különösen fontosak a demográfiai jel-
ző- és mutatószámok, amelyek a népszámlálások kiadványainak releváns 
információi. Ezek értelmezhetőségére álljon itt egy szakértő véleménye, 
miszerint a „...demográfiai jelenségekben mindig közrejátszanak múltbéli demográ-
fiai történések, felfedezhetők bennük az egymástól nagyon is különböző kultúrák ha-
tásai, és ezek a folyamatok a lakosság értékrendjétől, jövőre irányuló magatartásától 
sem függetlenek”.1 Ezért is dolgozatomban a nógrádi népességváltozás okai-
ra és következményeire múltbéli és jelenkori társadalmi-gazdasági össze-
függéseiben igyekszem rávilágítani (terjedelmi korlátok miatt kiemelések-
re szorítkozva, a tévedés jogát nem vindikálva, de fenntartva). Tanulmá-
nyom főbb forrásai a 2001. és 2011. évi népszámlálás, a 2016. évi mikro-
cenzus és a Központ Statisztikai Hivatal (KSH) adatbázisai. Felhaszná-
lom saját korábbi dolgozataimat is, ezek egyikének jelentős részeit is in-
tegrálom.2 Vizsgálódásom módszere az időbeli és térbeli összehasonlítás, 

                                                             
1
 Vukovich Gabriella 2000. „Helyünk Európában”. In: Társadalmi riport. Buda-
pest. 523–548. TÁRKI. http://docplayer.hu/5010680-Vukovich-gabriella-he-
lyunk-europaban.html 

2
 Baráthi Ottó 2017. A népesség csökkenésének és összetétele változásának főbb okai és 
következményei Nógrád megyében és Salgótarján városában. Balassi Bálint Megyei 
Könyvtár. Helyismereti részleg. Salgótarján. Tanulmányom felhasznált részei-
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a nógrádi folyamatok és jelenségek, statisztikai adatok és mutatók össze-
vetése Magyarország és az Észak-magyarországi régió adekvát tendenciái-
val és indikátoraival. 
 
1. A népesség főbb demográfiai jellemzői 
1.1. A lakónépesség számának változása 

Vegyük is szemügyre Nógrád megye népességadatait az 1980-as évek-
től végrehajtott népszámlálások és a 2016. évi mikrocenzus adatai alap-
ján, az alábbi táblázatban:  
 

A lakónépesség száma és változása Nógrád megyében 

 

Év Népesség Időszak 
Tényleges. 
fogyás (-) 

Átlagos 
évenkénti 
fogyás, % 

1980 240 251 .. .. .. 

1990 227 137 1980–1989 -13 114 -0,56 

2001 220 261 1990–2001 -6 876 -0,28 

2011 202 427 2001–2011 -17 834 -0,78 

2016 191 681 2011–2016 -10 746 -1,09 

Forrás: KSH. 2011. évi népszámlálás, területi adatok, 2016. évi mikrocenzus 
Saját szerkesztés 

 
Amint az kitetszik a táblázatból, 1980 és 2016 között – népszámlálási 

ciklusonként eltérő ütemben ugyan, de – folyamatosan csökkent Nógrád 
megye népessége. A vizsgált időszak egészében összesen 48 570 fővel, 
20,2%-kal lettünk kevesebben. S ez nagyjából azt jelenti, mintha megyénk 
„szőröstől-bőröstől” elveszítette volna Salgótarján és Pásztó városát. 

Tudjuk persze, hogy ebben az időszakban Magyarország lakóinak szá-
ma is csökkent, de „csak” 8,5%-kal. Vagyis a népességfogyás mértéke 
megyénkben jóval nagyobb, több mint a duplája az országosnak. A kér-
dés kettős: egyrészt miért „fogy a magyar” egyáltalán? Másrészt, mi az 
oka, hogy a lakónépesség ilyen drámai ütemben csökken szívünkhöz kö-
zeli, szűkebb pátriánkban? A válasz általánosságban adott: a népességfo-
gyás egyik döntő oka a születések és a halálozások számának elérő alaku-

                                                                                                                                         

re e dolgozatomban csak a szó szerinti, vagy hangsúlyozni kívánt idézet esetén 
hivatkozom. 
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lása. Ezt az ún. természetes fogyást – jelesül, hogy kevesebben születtek, 
mint ahányan meghaltak – a vándorlás egyenlege nem kompenzálta az 
országban, különösen nem Nógrád megyében. 

Nézzük meg az okokat közelebbről, és vizsgáljuk meg azt is, hogy a 
drámai „humánerőforrás-veszteségen” – hiszen erről van szó! – túl miként 
alakult a megye népességének az összetétele, milyen irányban változott a 
lakosság szerkezete. Választ ugyancsak a két utóbbi népszámlálás (2001, 
2011) és a 2016. évi mikrocenzus adatai áttekintése révén kaphatunk.3 
 
1.2. Településszerkezeti jellemzők 

A 2011. október 1-jei népszámlálás idején (továbbiakban: a 2011. évi 
adatok alapján vagy szerint) a megye 220 261 fős lakónépességének 18%-a 
Salgótarjánban, 24%-a a többi öt városban, 58%-a a községekben élt. A fo-
gyás mértéke Salgótarjánban drasztikus, 12% (!), a többi városban 4, a köz-
ségekben 6,5% volt. A megye településszerkezetét – mint ismert – a kisebb 
lélekszámú települések dominálják. Legnagyobb mértékben Garáb, Felső-
told, Kisecset, Szécsénke, Debercsény népessége fogyott, 34 és 25% kö-
zött. (Mintegy előrevetítve: ezek a kistelepülések hamarosan kihalhatnak...) 

A két utóbbi népszámlálás közötti időszakban a természetes fogyás kö-
vetkeztében 13,2 ezer fővel mérséklődött a megye lakossága. Kedvezőtlen 
társadalmi, gazdasági viszonyai miatt (amire később még kitérünk) jelentős, 
4,6 ezer főnyi vándorlási veszteség érte a megyét 2001 és 2011 között. 

A halálozások száma minden járásban meghaladta az élveszületésekét, 
amelynek mértéke a Salgótarjáni járásban volt a legmagasabb. Valamennyi 
járásban negatív vándorlási egyenleg alakult ki. A legnagyobb migrációs 
veszteség a Salgótarjáni járásban volt, ezt a Bátonyterenyei járás követte. 

A természetes szaporodás Sóshartyánban és Endrefalván kiemelkedő, 
ahol jelentős a roma népesség (!) aránya. Nagyobb vándorlási nyereség 
Ludányhalásziban, Kazáron, Bercelen, a legnagyobb vándorlási veszteség 
Salgótarjánban, Bátonyterenyén és Balassagyarmaton volt. 

Megyénkben a népsűrűség 80 fő/km2 volt a 2011. évi adatok szerint, 
a városok között Balassagyarmaton a legmagasabb. A községekben egy 
km2-re 53 lakos jutott. A községek között kiemelkedő a 2006-ban Salgó-

                                                             
3 A 2016. évi mikrocenzus alapján e dolgozat szerkesztőségbe adásáig nem ké-

szült területi elemzés. Ám a megjelent kiadványokból kitűnik, a megyei népe-
sedi folyamatok – minthogy rövid időszak alatt nem képesek jelentős válto-
zásra – hasonlóak a 2011. évi népszámlálás tendenciáihoz.  
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tarjánból kivált Somoskőújfalu területarányos mutatója (1010 fő/km2), 
amely négyszerese a városi átlagnak. 
 

Nógrád az országban. Megyénk a legkisebb az országban. Az ország te-
rületének 2,7, lakosságának 2%-át adta 2011-ben. A megyében 1 km2-re a 
hazai átlagnál kevesebb lakos jutott. A népesség 2001-hez képest nagyobb 
ütemben csökkent, mint országosan. 2001–2011 között Békés megye után 
megyénkben esett vissza legnagyobb mértékben a lakosság száma. 

 
1.3. A népesség kor és nem szerint 

A 2001. évi népszámlás időpontjáig betöltött évek alapján a gyermek-
korúak (0–14 éves) aránya 15, a fiatal (15–39 éves) aktív korúaké 31, az 
idősebb (40–59 éves) aktív korúaké 29, az időskorúaké (60 éves és idő-
sebb) 25% volt. A népesség elöregedését mutatja, hogy 2001-hez képest 
a gyermekkorúak száma 21%-kal, a fiatal aktív korúaké 13, az idősebb ak-
tív korúaké 6,2%-kal csökkent. Ugyanekkor a 60 éves és idősebb népes-
ség száma 6,4%-kal nőtt. 

A két nem (férfi, nő) korösszetétele eltérő. Például a férfiak 50%-a 40 
évnél fiatalabb, a nőknél ez az arány csak 42%. 2001 és 2011 között a fia-
tal aktív korúak részaránya a férfiaknál 1,4, a nőknél 2%-ponttal mérsék-
lődött. A 60 éves és idősebbek aránya a férfiaknál 2,8, míg a nőknél 
4,1%-ponttal emelkedett. 2011. évi adatok szerint száz aktív korúra 24 
gyermek- és 42 időskorú személy jutott. 

A korösszetétel településtípusonként is differenciált. A városokban 
kevesebb gyermek- és időskorú jutott száz aktív korú személyre, mint a 
községekben. Az öregedési index (a száz gyermekkorúra jutó 60 éves és 
idősebbek száma) 2011-ben 173 volt a megyében. A városokban 190, a 
községekben 163 volt. Minden járásban magasabb az időskorúak száma, 
mint a gyermekkorúaké. Az öregedési index a Bátonyterenyei járásban a 
legmagasabb, 49-cel nagyobb a legalacsonyabb Szécsényi járás 145-ös 
mutatónál. A férfiaknál száz gyermekkorúra 131, a nőknél 218 időskorú 
személy jutott 2011-ben. 
 

Nógrád az országban. A megyében az országos átlaghoz képest alacso-
nyabb az aktív, magasabb az időskorúak aránya, a gyermekkorúaké pedig 
ahhoz hasonló. Az öregedési index Nógrád megyében (173) nagyobb az 
országos átlagnál (161). Az ezer férfira jutó nők száma országosan (1106) 
magasabb, mint a megyében (1092). 
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1.4. A családi állapot és a termékenység jellemzői 
Évtizedek óta tendencia a házasok arányának csökkenése is. A 2011. 

évi adatok szerint a megye népességének 29%-a nőtlen, illetve hajadon, 
46%-a házas, 14%-a özvegy, 11%-a elvált. A házasok aránya 2001-hez 
képest 9,3%-ponttal csökkent. (A változást a házasságkötési életkor kito-
lódása, az élettársi kapcsolatok és a „szingli” életforma terjedése magya-
rázza). A nőtlenek és hajadonok hányada 5,8%-ponttal, az elváltak része-
sedése 3,4%-ponttal bővült. 

Termékenységen a 15 éves és idősebb nők élveszületett gyermekeinek 
száma értendő. A 2011. évi adatok alapján a megyében száz 15 éves és 
idősebb nőre 160 élveszületés jutott, néggyel kevesebb, mint 2001-ben. A 
mérséklődő szülésgyakoriság és a 15 éves és idősebb nők számának 
(5,9%-os) csökkenése következtében az összes élveszületett gyermek szá-
ma 7,9%-kal kevesebb volt 2011-ben, mint az előző népszámlálás idején.  

 
Száz 15 éves és idősebb nőre jutó élveszületett gyermekek száma 

 

 

 Forrás: 2011. évi népszámlálás 3.13. Nógrád megye 1.3.3. ábra 

 
A fenti diagram oszlopai jól érzékeltetik a népességcsökkenés egyik 

legfőbb okát: a születésgyakoriság csökkenésének tendenciáját. A hajado-
noknál a szülésgyakoriság 2001-hez képest 95%-kal emelkedett. Az elvált 
nők száma 33, az élveszületett gyermekeiké 41%-kal emelkedett. Száz el-
vált nőre jutó élveszületett gyermek száma 2001-ben 173 volt, ami 2011-
re 183-ra nőtt. 

A települések között öt községben a négy és több gyermeket szült 15 
éves és idősebb nők hányada 15 százalék feletti volt (Nógrádszakál, 

http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/nepsz2011/nepsz_03_13_2011.pdf
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Ipolytarnóc, Kálló, Sóshartyán, Szátok). Ezeken a településeken viszony-
lag alacsony a népesség iskolázottsági szintje. (!) 
 

Nógrád az országban. A száz 15 éves és idősebb nőre jutó összes élve-
született gyermek száma 13-mal nagyobb az országos átlagnál. Magasabb 
az egy, a két és a három, valamint a négy és több gyermeknek életet adó 
nők részesedése is. Ugyanakkor alacsonyabb a gyermeket nem szült nők 
aránya a hazai átlagnál. 

 
1.5. Az iskolázottság és a nyelvtudás ismérvei 

Megyénkben is növekszik a magasabb iskolai végzettséggel rendelkezők 
száma és aránya, és csökken azoké, akik alapfokú végzettséggel sem ren-
delkeznek. Ennek ellenére iskolázottsági mutatóink rosszabbak az orszá-
gosnál. A népesség 33%-ának legmagasabb iskolai végzettsége az általános 
iskola 8. osztálya. 23%-ának a középiskola érettségi nélkül, szakmai okle-
vél, 27%-ának az érettségi, 10%-ának az egyetemi vagy főiskolai oklevél. 

Salgótarján népességének 33%-a érettségivel, 16%-a diplomával ren-
delkezett. A többi városban nagyobb arányban voltak azok, akik a közép-
fokú iskolát érettségi nélkül, szakmai oklevéllel végezték, mint a megye-
székhelyen. A községekben lakóknak az érettségi 22, a diploma 7,1%-nak 
jelentette a legmagasabb befejezett iskolai végzettséget 2011-ben. 

A megye lakosságának idegennyelv-tudása javult 2001-hez képest, de 
összességében szegényes. Az idegen nyelvek közül az angol nyelvet 15,1 
ezer fő beszélte, mely 57%-kal több, mint a 2001-ben. Ezt követte a né-
met nyelv, amit a magyar anyanyelvűek közül 9,6 ezren (2001-hez képest 
4,3%-kal többen) jelöltek meg. Harmadikként a roma nyelv említhető, 
amelyet 2011-ben a magyar anyanyelv mellett 3,8 ezer fő beszélt. 2011-
ben Nógrád népességének 73%-a csak anyanyelvén beszélt. 
 

Nógrád az országban. A 18 éves és idősebb népesség 39%-a legalább 
érettségivel rendelkezett a megyében, ami az országostól 10%-ponttal 
maradt el. 2011-ben a 25 éves és idősebb népesség 19%-ának volt egyete-
mi vagy főiskolai oklevele az országban, Nógrádban ennél 8%-ponttal 
kevesebb hányadának, ami a legalacsonyabb megyei érték. 

 
1.6. A gazdasági aktivitás jellemző adatai 

A gazdaságilag aktív népesség száma 84,3 ezerről 86,4 ezer főre növe-
kedett. Az inaktív keresők részesedése nagyrészt a nyugdíjkorhatár eme-
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lése miatt, az eltartottak aránya elsősorban az évről évre mérséklődő szü-
letésszám következtében egyaránt 2,2%-ponttal esett vissza. 

A gazdaságilag aktív népesség aránya a Rétsági járásban (46%) volt a 
legmagasabb, a Szécsényiben (39%) a legalacsonyabb. Az inaktív keresők 
részesedése a Szécsényi, illetve a Bátonyterenyei járásban (35–35%) volt a 
legnagyobb. Az eltartottak arányában a felső értéket a Szécsényi járás 
(26%) jelentette. 

Településtípusonként a férfiak és a nők esetében egyaránt a megye-
székhelyen kívüli többi városban volt a legmagasabb 2011-ben a gazdasá-
gilag aktívak népességen belüli aránya. Az inaktívak és az eltartottak ré-
szesedése a községekben meghaladta a városokét mindkét nem esetében. 
 

Nógrád az országban. A gazdaságilag aktív népesség aránya országosan 
45, megyénkben 43%. A foglalkoztatottak aránya 5,1%-ponttal alacso-
nyabb, a munkanélkülieké 2,4%-ponttal magasabb volt az országos átlag-
nál a 2011-ben. A száz foglalkoztatottra jutó gazdaságilag nem aktívak 
száma 2011-ben 165 fő, ami jóval meghaladta az országost (138 fő). 

 
1.7. Nemzetiségek száma és aránya 

2011-ben megyénkben 20,3 ezer fő (a népesség 10%-a) vallotta magát 
a 13 hazai nemzetiség közül valamelyikhez tartozónak, 34,3%-kal több, 
mint 2001-ben. A nemzetiséghez tartozók 76%-át a romák alkották. A 
2001. évihez képest számuk 56%-kal emelkedett, így a megye népességé-
nek 7,7%-a vallotta magát romának. A szlovák nemzetiség a megye né-
pességének 1,4 százaléka. Számuk 18%-kal csökkent tíz év alatt. A 1,4 
ezer fős német nemzetiség a megye népességének 0,7%-a, ami a nemzeti-
séghez tartozók 6,8%-a. Számuk 15%-kal bővült 2001-hez képest. 

Településtípusok szerint a hazai nemzetiséghez tartozásról nyilatko-
zók 76%-a a községekben élt. A településen belül a legmagasabb arány-
ban Karancsságon (52%) és Szirákon (41%) vallották magukat roma 
nemzetiségűnek a válaszadók. Magas, 30%-ot meghaladó roma hányad 
jellemezte még Kállót, Litkét, Márkházát, Nagybárkányt, Nógrádmegyert, 
Sóshartyánt és Szilaspogonyt. E településeken a száz nőre jutó élveszüle-
tett gyermekek száma 185 feletti, és általában alacsony a 70 éves és idő-
sebbek népességen belüli aránya. 
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Nógrád az országban. Magyarország népességének 6,5%-a (644,5 ezer 
fő) vallotta magát 2011-ben valamely hazai nemzetiséghez tartozónak. A 
roma nemzetiséghez tartozók a legmagasabb arányban Borsod-Abaúj-
Zemplénben (8,5%), Szabolcs-Szatmár-Beregben (8%), Nógrádban 
(7,7%), valamint Hevesben (6,3%) voltak jelen – ahogy az olvasható töb-
bek között a KSH nógrádi megyéről készült népszámlálási kötetében.4 
 

2. A népesség gazdasági és társadalmi környezete  
A nógrádi népesség fentebb vázolt drámai csökkenése és kedvezőtlen 

szerkezeti összetétele a megye sajátos gazdasági és társadalmi viszonyai – 
mint adott feltételrendszer keretei – között következett be. Ezért ez 
utóbbiakat is szükséges – legalább néhány fontos faktora alapján – bemu-
tatni, hiszen az anyagi javaknak a népesség (aktív korú hányada) előállító-
ja és felhasználója is egyben. Ebben az összefüggésben azt mondhatjuk: a 
népesség mindennek az oka és az okozata (következménye) is. 
 

2.1. Gazdasági potenciál és teljesítmény 
Nógrád gazdasági hanyatlása – éppúgy, mint népességfogyása – az 

1980-as években kezdődött (ha eltekintünk a szénbányászat 1960-as évek 
végén meglódult visszafejlesztésétől). Az 1989/90-es rendszerváltás utáni 
időszakban – a termelőágak visszafogott produktumának következtében 
– lényegében „csak” folytatódott. Részben erre utalnak a legújabb etap 
alábbi táblázat szerinti adatai is: 
 

Az egy főre jutó bruttó hazai termék (GDP) régiós és országos 
összehasonlításban 

 

Területi egység 
 

2010 2016 
Index: 
2016= 
100, 0 

1 főre jutó GDP az 
országos % -ában  

2010 2016 

Borsod-Abaúj-Zemplén 1 653 2 543 153,8 60,7 70,5 

Heves 1 874 2 603 138,9 68,8 72,1 

Nógrád 1 221 1 566 128,3 44,8 43,4 

Észak-Magyarország 1 637 2 394 146,2 60,1 66,3 

Magyarország 2 722 3 609     132,6 100,0 100,0 

Forrás: KSH Táblák (STADAT) Idősoros éves, területi adatok. Általános gazdasági 
mutatók. https://www.ksh.hu/stadat_eves_6_3 (Saját szerkesztés és számítás) 

                                                             
4 A fenti – általam kiemelt – [1.1-1.7] részek forrása: KSH 2011. évi népszámlálás 3. Te-

rületi adatok 3.13. Nógrád megye Központi Statisztikai Hivatal, Miskolc, 2013. 9–25. 

https://www.ksh.hu/stadat_eves_6_3
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A táblázat viszonyszámai beszédesek: Nógrád pozíciója nemhogy az 
országban, de az „észak-magyar” régióban is tovább romlott, a megyék 
közötti utolsó helyét pedig immár mintha örökbérlettel birtokolná. 

Nem különbek az egy főre jutó GDP komplex mutatójától más fon-
tos, fajlagos gazdasági jelzőszámaink sem. Így például az egy főre jutó be-
ruházási teljesítményérték (2017. I–III. negyedévben) az országos átlagér-
téknek (ez utóbbit 100,0%-nak tekintve) mindössze 29,5%-a volt. Ugye 
megdöbbentő? Ám az egy lakosra jutó ipari termelési érték is csak 
71,4%-a az országosnak. Az építőiparunk egy leépült ágazat képét vetíti 
elénk: fajlagos mutatója kirívóan alacsony, 23,8%-a a hazai átlagnak. Az 
1000 lakosra jutó vállalkozások száma Nógrádban 123 az országos 175-
tel szemben, a külföldi tőke nagysága elenyésző, a tudásbázis, az innová-
ció csak halovány káprázat. 

A fentebb sorolt gazdasági potenciál és teljesítmények – mint elvileg 
domináns mozgatóerők – alapján vajon ki tudná megmondani, mikor és 
hogyan dinamizálható a GDP előállítása megyénkben? Mert az utóbbi 
nélkül utolérési effektusról, népességmegtartó-képesség javulásáról nem 
is álmodhatunk. 
 
2.2. Társalmi viszonyok; életkörülmények, életminőség 

Amíg a népesség életminőségét rontja a népesség elöregedése, addig 
az aktív korú népesség krónikus betegsége a csaknem három évtizede ki-
robbant munkanélküliség. Az alábbi adatsor szemléletesen mutatja a me-
gye pozícióját: Jelesül azt, hogy Nógrád ma is az egyik legrosszabb mun-
kaerőpiaci helyzetben lévő térség az egész országban. 
 

Munkanélküliségi ráta, régiós és országos összehasonlításban 
 2017. I–III. negyedév 

 
 

Megnevezés 
Borsod-
Abaúj-

Zemplén 
Heves Nógrád 

Észak-
Magyar-
ország 

Ország 

megye 

Munkanélküliségi 
 ráta (%) 

5,3 5,3 7,2 5,6 4,1 

Forrás: KSH Táblák (STADAT) Évközi, területi adatok. Megyénkénti adatok 
https://www.ksh.hu/stadat_evkozi_6_6 (Saját szerkesztés és számítás) 
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Az életkörülmények meghatározója a pénzjövedelem, amelynek domi-
náns összetevője – az aktív korúak esetében – a kereset. A keresők relatív 
helyzetét az alábbi táblázat adatai jól érzékeltetik: 

 
A teljes munkaidőben alkalmazásban állók havi bruttó átlagkeresete 

telephely területe szerint, régiós és országos összehasonlításban 

 

Területi egység 
 

2010 2016 
Index: 
2010= 
100, 0 

Bruttó átlagkereset az 
országos %-ában  

2010 2016 

Borsod-Abaúj-
Zemplén 169 044 206 913 122,4 

 
83,8 

 
79,9 

Heves 178 267 235 828 132,3 88,4 91,0 

Nógrád 158 118 197 237 124,7 78,4 76,1 

Észak-
Magyarország 170 007 213 110 125,4 

 
84,3 

 
82,3 

Magyarország 201 743 259 038 128,4 100,0 100,0 

Forrás: KSH Táblák (STADAT) Idősoros éves, területi adatok. Társadalom 
https://www.ksh.hu/stadat_eves_6_2 (Saját szerkesztés és számítás) 

 
A fentiek szerint a nógrádi átlagkereset 2016-ban az országos átlagtól 

csaknem havi 62 ezer forinttal, 24%-kal alacsonyabb és a keresők pozí-
ciója rosszabb, mint 2010-ben volt. Nagyjából hasonlóan lehangoló a kép 
más – nyugdíjak és egyéb – jövedelem-összetevők alapján is. 

A társadalmi viszonyaink szereplői és alakítói a nemzetiségek. Közü-
lük a romák száma a két utóbbi népszámlálás között Nógrád megyében 
az országos átlagot is meghaladóan, 56%-kal nőtt. A romák aránya a ma-
gyar népességen beül országos szinten 1,2%-ról 3,2%-ra, Nógrád megyé-
ben viszont 4,5%-ról 7,7%-ra emelkedett. Ez azért is különösen figyel-
met érdemlő, mert a cigányság aktív korú tagjai felülreprezentáltak a 
munkanélküliek között. „A magyarok száma és aránya csökken, míg a ki-
sebbségeké – egy-két kivételtől eltekintve – nő. Szinte minden szempont-
ból elkülönül a többi hazai nemzetiségtől a roma népesség, akik elsősor-
ban természetes szaporodásuk, illetve erősödő öntudatuk miatt gyara-
podtak.”5 „Az is bizonyos, hogy a [...] magas gyerekszám miatt gyorsan 

                                                             
5 dr. Tátrai Patrik 2014. Etnikai folyamatok Magyarországon az ezredforduló után. In: 

Területi Statisztika, 54 (5): 506–523. http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/ter-
stat/2014/05/tatrai.pdf, 506. 

http://www.ksh.hu/docs/
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növekszik a cigány népesség száma és az ország népességéhez viszonyí-
tott aránya.”6  

Miután pedig a roma népesség minden gazdasági, társadalmi, egész-
ségügyi, iskolázottsági (stb.) mutatója a magyar nemzetiség és népesség 
mutatóinak átlaga alatt van, evidens következmény, hogy a cigány nemze-
tiség számának és arányának növekedése – óvatosan fogalmazva, senki 
érzékenységét nem sértve – aligha javítja a helyi gazdaság és társadalom 
pozícióit. 

A fentebb vázolt tendenciák alapján fennáll a veszélye egyes nógrádi 
települések elszegényedésének és elnéptelenedésének is. Egy szocio-
gráfiámban már 2005-ben utaltam az elszegényedés terjedésére, amit itt 
és most nem tudok kifejteni, de dolgozatom néhány sorát – amelyben a 
szegények közé tartozókat felsorolom – citálhatom: „... az utóbbiak közé 
elsősorban a munkanélküliek, a kisnyugdíjasok és járadékosok, a több-
gyermekes családok jó része és a cigányság többsége tartozik – az 
országban éppúgy, mint Nógrád megyében. Kimondhatjuk, mert nem is 
titkolhatjuk: a szegénység mai valóságunk szomorú szelete, szerves része 
lett.”7 Tizenkét év után hozzáfűzhetem: „nevezettek” Nógrádban meg-
erősítették pozíciójukat. 

 
Rövid összegezés, néhány további következtetés 

Az elmúlt évtizedekben bekövetkezett drámai mértékű népességfogyás 
és a lakónépesség szerkezetének kedvezőtlen irányú változásai Nógrád me-
gyében kitapintható összefüggésben voltak/vannak a gazdasági és társadal-
mi környezet változásaival. Mindebből is következik, hogy a „helyi hatal-
mak” egyik legfontosabb feladata (lett volna, lenne) a népességmegtartó 
képesség javítása, a gazdasági aktivitás és teljesítőképesség növelése. Hogy 
ennek érdekében milyen intézkedések születtek és azok milyen eredmény-
nyel jártak, az már egy másik dolgozat témája lehetne. (Amennyiben indi-
rekt módon ki nem derül már ebből a tanulmányból is.) 

Nógrád megye gazdasági hanyatlásának összetevői, megyénk pozíció-
vesztésének okai a mai napig sem feltártak teljes körűen. Alig esett szó 
például az egykori állami, politikai vezetés vagy 1990-től a helyi önkor-
mányzatok szerepéről, felelősségéről. Tudom, eső után késő a köpönyeg, 

                                                             
6 Kemény István: A magyarországi cigány népesség demográfiája http://de-

mografia.hu/kiadvanyokonline/index.php/demografia/article/viewFile/615/427 
7 Baráthi Ottó 2005. A szegénység (Mai valóságunk szomorú szelete). In: Forrás 37. 

évf. 2. sz. 81–91. http://www.forrasfolyoirat.hu/0502/barathi.html 
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utólag nem is lenne elegáns mindent az említettek nyakába varrni. Az 
azonban a fentiek alapján is feltételezhető: az érdekérvényesítő képesség-
ből eleddig is kevesebb figyelem jutott a gazdaság menedzselésére. 
Amennyiben pedig ez a szemlélet, felfogás és gyakorlat nem változik, a 
helyi gazdaság, benne a termelő szféra nem kap több figyelmet, nagyobb 
támogatást, és nem fejlődik érzékelhető módon, akkor a népességmegtar-
tó képesség nem javulhat, ellenkezőleg, a népességcsökkenés még gyor-
sulhat is, az említett strukturális változások következményei pedig kiszá-
míthatatlanok lesznek. „Csak a gazdaság lehet és kell legyen az a funda-
mentum, amire lehet építeni, és amelyen aztán – amennyiben megterem-
tődnek a financiális feltételek – a kultúra felvirágoztatható. Esetenként 
úgy tűnik, szűkebb pátriánkban még mindig nem tudatosult ez a megle-
hetősen triviális közgazdasági alaptörvény.”8 

Mindent egybevéve úgy vélem, hogy az országos átlagnál rosszabb 
kondíciókkal rendelkező Nógrád megye belátható időn belül nem köze-
ledhet jelentősen az „adekvát középhez”. Eltérő múltja és kedvezőtlen 
adottságai miatt is még egy jó ideig be kell érnie a jelenlegi státuszával, jó 
esetben az önmagához viszonyított szerény ütemű fejlődéssel. Sajnálom, 
hogy a csaknem tíz évvel ezelőtti megállapításomat folyamatosan csak 
szajkózhatom: „Nógrád megye gazdasága legyengült állapotából csak ön-
erejére támaszkodva aligha tud lábra állni. A fokozatos felzárkózást a 
központi fejlesztési támogatások eddiginél jóval hatékonyabb felhaszná-
lásával, a gazdaságkorszerűsítés és munkahelyteremtés korszerű techni-
káival (innováció, kooperáció, klaszterek stb.) és széles körű összefogás-
sal is csak hosszabb távon tudom elképzelni.”9 Az új információk alapján 
– még hosszabb távon... 
 

 
 
A szerző a cikkét vitaindítónak szánja. A szerkesztőség várja a hozzászólásokat, 
az észrevételeket, hasonló témájú cikkeket. 
 

                                                             
8
 Baráthi Ottó 2017. i. m. 51. 

9 Baráthi Ottó 2010. Nógrád megye gazdasági-társadalmi folyamatainak főbb jellemzői a 
rendszerváltás után. In: Területi Statisztika 4., 438–452. http://www.ksh.hu/ 
docs/hun/xftp/terstat/2010/04/barathi.pdf 

http://www.ksh.hu/

