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1. fejezet - A TÁRSADALOM, MINT 
ERŐFORRÁS ÉS KOCKÁZAT II. 
GYAKORLAT 

Dr. Tóth Antal 

A tananyag a TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0038 számú projekt keretében készült. 

 

 

1. Bevezetés 

Az Eszterházy Károly Főiskola Földrajz Tanszékén a 2011/12-es tanévben indult el a geográfus mesterképzés, 

az országosan unikális erőforrás- és kockázatelemző, valamint régiómenedzser szakirányokkal. 

Az erőforrás- és kockázatelemző szakirány hallgatói a szerzett ismeretek birtokában képesek lesznek új 

erőforrások feltárására, azok fenntartható felhasználására, valamint a lokális és globális környezeti kockázatok 

felismerésére és tervszerű mérséklésére. 

Az elsősorban természeti, természetföldrajzi jellegű ismeretek mellett a képzés tartalmának kialakításánál 

fontosnak tartottuk a társadalommal, a társadalmi környezettel kapcsolatos ismeretek beépítését is az oktatási 

programba, hiszen azok nélkülözhetetlenek 21. századi, az emberi erőforrások, de egyúttal a kockázatok 

felértékelődésével is jellemezhető világunkban. 

A társadalom, mint erőforrás és kockázat című kurzus így bekerült a szakirány differenciált szakmai ismeretei 

közé, a harmadik félévben előadásként, a negyedik félévben pedig gyakorlatként. 

Jelen elektronikus tananyag a kurzus gyakorlatához készült, szerves folytatása az előadás elektronikus 

tananyagának. 

Bár a feldolgozott témakörök szakirodalma könyvtárakat megtöltő, ismereteink szerint napjainkban nincs olyan 

felsőoktatási tankönyv vagy jegyzet, amely hasonló tematikával és szemszögből mutatná be a társadalommal 

kapcsolatos ismeretanyagot. 
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Ezúton is szeretném kifejezni köszönetemet a jegyzet elkészítésében segítő és támogató tanszéki kollégáimnak, 

Dr. Kajati György főiskolai docensnek, Piskóti-Kovács Zsuzsa és Kovács Enikő tudományos 

segédmunkatársaknak. 

2. 1. Munkaerőpiaci folyamatok, a munkaerő-kínálat 
és -kereslet földrajzi jellemzése 

2.1. 1.1. Tartalom 

A munkaerőpiac értelmezése; munkaerőpiaci modellek; munkaerőpiaci alapfogalmak; a munkaerő-kínálat és -

kereslet földrajzi jellemzése; a népesség gazdasági aktivitásának, a munkanélküliségnek területi differenciái. 

2.2. 1.2. A tananyag kifejtése 

A munkaerőpiac 

„A munkaerőpiac a munkaerő adásvételével kapcsolatos közgazdasági értelemben vett piac. Az eladók (kínálat) 

a munkát keresők, aminek az összessége a munkaerő-kínálat. A vevők (kereslet) a munkaerőt kereső 

munkaadók, aminek az összessége a munkaerő-kereslet. A munkaerő-kereslet és kínálat közötti különbség a 

munkaerőhiány vagy a munkaerő-felesleg (munkanélküliség). A munkaerőhiány előnyös a munkavállalók 

számára. A munkaerő-felesleg a vevőknek kedvez.” (http://hu.wikipedia.org/wiki/Munkaer%C5%91piac). 

A munkaerőpiac tehát a munka, mint termelési tényező keresletének és kínálatának megjelenési helye. A piaci 

törvények ugyanúgy érvényesek rá, mint más piacok esetében, de ez az ún. „nem tökéletes piacok” közé 

tartozik. 

A munkaerőpiacot befolyásoló tényezők (Thész G. 2011): 

• Külső környezeti feltételek: 

• Gazdasági környezet: kereslet változása; gazdaság egyensúlya, dinamikája; versenyhelyzet; globalizáció; 

innováció, információ, informatika. 

• Társadalmi, jogi környezet: társadalmi értékrend; munkajog, érdekvédelem; társadalmi párbeszéd; képzés; 

szociális gondoskodás. 

• Munkaerő piaci környezet: foglalkoztatottság és szerkezete; munkanélküliség és szerkezete; piac 

szabályozottsága és rugalmassága. 

• Belső feltételek: vállalati kultúra; szervezeti stratégia (növekedés, visszafejlesztés); méret, bürokrácia; termék, 

technológia; munkavállalók képzettsége, kultúrája, attitűdje; érdekképviseletek szerepe. 

„A munkaerőpiac szereplői: 

• Munkaadók: a munkaerő-keresletet jelenítik meg, meghatározott időszakban bizonyos számú és összetételű 

munkaerőt foglalkoztatnak. 

• Munkavállalók: munkaerő-kínálat, azok, akik dolgoznak vagy meghatározott időn belül munkába kívánnak 

állni. 

• Állam (törvényhozás, kormány): a piac szabályozója foglalkoztatáspolitikai, gazdaságpolitikai, 

oktatáspolitikai, népesedéspolitikai, elosztáspolitikai eszközrendszerrel. 

• Érdekképviseleti szervek: mindkét oldalon megállapodásokra törekvés, a konfliktusfeloldás, munkaharc 

eszközeivel.” (Thész G. 2011, pp. 2-3.). 

Munkaerő-piaci modellek (Thész G. 2011, 4. p.): 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Munkaer%C5%91
http://hu.wikipedia.org/wiki/Piac
http://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%ADn%C3%A1lat
http://hu.wikipedia.org/wiki/Kereslet
http://hu.wikipedia.org/wiki/Munkan%C3%A9lk%C3%BClis%C3%A9g
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1. Tiszta piaci modell: Minden beavatkozás tompítja a piaci hatásokat, ezért azokat minimalizálják, a piaci 

logika, a verseny érvényesül. Teljes szabadság és önállóság a résztvevők számára, akik saját érdekeiket követik. 

Polarizálja a szereplőket, sok a konfliktus. 

2. Szociális modell: „Működik a piac, de erős a szociális kontroll. Próbálja kompenzálni a munkaerőpiac negatív 

szociális hatásait.” 

3. Jóléti állam modell (szociáldemokrácia): A negatív hatások kivédése az állam feladata, amelynek ehhez a 

következő eszközök állnak rendelkezésre: a gazdaságirányítás, a magas szintű foglalkoztatás, a jelentős mértékű 

központosítás, a jól működő szociális ellátó rendszerek. A nagymértékű beavatkozás viszont korlátozza a piaci 

mechanizmusok érvényesülését. 

4. „Gondoskodó” vállalat (japán modell): „Erős és kölcsönös kötődés a munkaadó és a munkavállaló között. A 

szociális jelleg itt elsősorban mikro szinten érvényesül. A munkaadó felelősséget érez a dolgozók iránt. Ennek 

„ellentételezése” az odaadó munka, feltétlen hűség. Hangsúly a vállalati, belső piacon.” 

5. Szociális piacgazdaság (német modell): Együtt van jelen a piaci hatékonyság és a gondoskodás. Ez egyrészt 

állami szabályozást, másrészt a munkaerő-piaci partnerek önálló megállapodását jelenti. Válsághelyzetben a 

munkaadót is terhelik szociális gondoskodási kötelezettségek. Gazdasági okokból egyre finanszírozhatatlanabb 

ez a modell. 

Munkaerőpiaci alapfogalmak: 

1. A magyarországi népszámlálások módszertana alapján 

(http://www.ksh.hu/nepszamlalas/docs/modszertan.pdf): 

Gazdaságilag aktív népesség  : foglalkoztatottak és munkanélküliek. 

Foglalkoztatott: minden 15 éves és idősebb személy, aki az eszmei időpontot megelőző héten legalább egy 

órányi jövedelmet biztosító munkát végzett, vagy rendszeres foglalkozásától csak átmenetileg volt távol. 

Munkanélküli: az eszmei időpontot megelőző héten nem dolgozott, az előző négy hét folyamán aktívan munkát 

keresett, legfeljebb két héten belül munkába tudna állni (a munkanélküli minősítésnek nem feltétele a 

munkanélküli ellátásban való részesülés. 

Gazdaságilag nem aktív népesség:  inaktív keresők és eltartottak. 

Inaktív keresők: a felvétel eszmei időpontjában keresőtevékenységet nem folytattak, de keresettel, jövedelemmel 

rendelkeztek: a nyugdíjasok; a gyermekgondozás (nevelés) címen ellátásban részesülők; a szociális ellátásban 

részesülők; a vagyonukból vagy egyéb, nem munkával kapcsolatos jövedelemből élők. 

Eltartottak: a 15 éven aluli nem tanuló gyermekek; a kereső tevékenységet nem folytató, inaktív keresőnek nem 

minősülő nappali tagozaton tanulók; az egyéb eltartottak (pl. a háztartásbeliek). 

2. A Központi Statisztikai Hivatal módszertani anyagából (http://www.ksh.hu/docs/hun/modsz/modsz21.html): 

A KSH munkaerő-felmérése, ami a magánháztartásokra kiterjedő reprezentatív felvétel, a 15–74 éves személyek 

gazdasági aktivitásáról nyújt információt. Az adatgyűjtés célja, hogy a foglalkoztatottság és a munkanélküliség 

alakulását a nemzetközi statisztikai ajánlásoknak megfelelően, a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) 

fogalmait felhasználva figyelje meg. 

„Passzív munkanélküli: a gazdaságilag nem aktívak közül az, aki szeretne dolgozni, és két héten belül munkába 

tudna állni, ha találna megfelelő állást, de nem keres munkát, mert foglalkoztatását reménytelennek látja. 

Aktivitási arány: a gazdaságilag aktívak a megfelelő korcsoportba tartozó népesség százalékában. 

Munkanélküliségi ráta: a munkanélküliek a megfelelő korcsoportba tartozó gazdaságilag aktív népesség 

százalékában. 

Foglalkoztatási arány: a foglalkoztatottaknak a megfelelő korcsoportba tartozó népességhez viszonyított aránya. 

Nyilvántartott álláskereső: az a személy, aki a munkaviszony létesítéséhez szükséges feltételekkel rendelkezik, 

és oktatási intézmény nappali tagozatán nem folytat tanulmányokat, és öregségi nyugdíjra nem jogosult, 
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valamint rehabilitációs járadékban nem részesül és az alkalmi foglalkoztatásnak minősülő munkaviszony 

kivételével munkaviszonyban nem áll, és egyéb kereső tevékenységet sem folytat, és elhelyezkedése érdekében 

az állami foglalkoztatási szervvel együttműködik, és akit az állami foglalkoztatási szerv álláskeresőként 

nyilvántart. 

Nyilvántartott pályakezdő álláskeresők: az a személy, aki a 25. életévét – felsőfokú végzettséggel rendelkező 

esetén 30. életévét – nem töltötte be, a munkaviszony létesítéséhez szükséges feltételekkel rendelkezik, az 

illetékes kirendeltség által nyilvántartott álláskereső, aki tanulmányai befejezését követően álláskeresési 

támogatásra nem szerzett jogosultságot.” 

Napjaink munkaerőpiacának jellemzői (Thész G. 2011, 5. p.): 

• demográfiai trendek: öregszik a népesség, a fejlettebb államokban csökken a számuk; 

• az aktív lakosság terheinek növekednek; 

• alacsony a foglalkoztatás; 

• magas az inaktivitás; 

• magas a tartós munkanélküliség aránya; 

• rugalmasabbá kell tenni a munkaerőpiacot (atipikus foglalkoztatás: távmunka, munkaerő-kölcsönzés). 

A munkanélküliség típusai (Thész G. 2011, pp. 5-6.): 

„A, Önkéntes 

1. strukturális: a szegmentált munkaerőpiac miatt a kereslet és a kínálat nem fedi egymást. 

2. súrlódásos: mobilitási probléma, információhiány 

• spekulatív munkanélküliek: számolnak a reálbér ciklikus változásaival, akkor helyezkednek el, amikor magas 

a reálbér; 

• óvatosságból fakadó munkanélküliek: jól fizető állásajánlattal bírnak, de valamely oknál fogva várnak az 

elhelyezkedéssel (pl. családi, tanulás, stb.); 

• search munkanélküliek: önként mondanak fel, mert nem megfelelő a munkabér vagy a munkafeltételek; 

idejüket álláskeresésre fordítják. 

B, Kényszerű 

Globális túlkínálat, általában dekonjunktúrában, gazdasági válságok idején lép fel, jellemzőek a tömeges 

elbocsátások.” 

1.1. táblázat: A 15-64 évesek foglalkozatási rátája (2001-2011) (%) 
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Forrás:  

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/images/2/2a/Employment_rate%2C_age_group_15-

64%2C_2001-2011_%28%25%29.png – 2013. 11. 20 

 

1.1. ábra: A 15-64 évesek foglalkozatási rátája (2011) (%) 

Forrás: 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/images/2/22/Employment_rate%2C_age_group_15-

64%2C_2011_%28%25%29.png – 2013. 11. 20 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/images/2/2a/Employment_rate%2C_age_group_15-64%2C_2001-2011_%28%25%29.png
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/images/2/2a/Employment_rate%2C_age_group_15-64%2C_2001-2011_%28%25%29.png
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/images/2/22/Employment_rate%2C_age_group_15-64%2C_2011_%28%25%29.png
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/images/2/22/Employment_rate%2C_age_group_15-64%2C_2011_%28%25%29.png
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1.2. ábra: A munkanélküliségi ráta alakulása (2000-2013. november) 

Forrás:  http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/images/f/fc/Unemployment_rates_EU-

28%2C_EA-17%2C_US_and_Japan%2C_seasonally_adjusted%2C_January_2000_-_November_2013_.png – 

2013. 12. 17. 

1.2. táblázat: A munkanélküliségi ráta alakulása (2001-2012) (%) 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/images/f/fc/Unemployment_rates_EU-28%2C_EA-17%2C_US_and_Japan%2C_seasonally_adjusted%2C_January_2000_-_November_2013_.png
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/images/f/fc/Unemployment_rates_EU-28%2C_EA-17%2C_US_and_Japan%2C_seasonally_adjusted%2C_January_2000_-_November_2013_.png
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Forrás:  http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/images/2/20/Unemployment_rate%2C_2001-

2012_%28%25%29.png – 2013. 11. 20 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/images/2/20/Unemployment_rate%2C_2001-2012_%28%25%29.png
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/images/2/20/Unemployment_rate%2C_2001-2012_%28%25%29.png
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1.3. ábra: A 15-74 éves lakosság munkanélküliségi rátája NUTS 2 régiók szerint (2011) 

Forrás:  

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/images/3/39/Unemployment_rate%2C_persons_aged_15_to

_74_year%2C_by_NUTS_2_regions%2C_2011_%28%25%29.png – 2013. 11. 20 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/images/3/39/Unemployment_rate%2C_persons_aged_15_to_74_year%2C_by_NUTS_2_regions%2C_2011_%28%25%29.png
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/images/3/39/Unemployment_rate%2C_persons_aged_15_to_74_year%2C_by_NUTS_2_regions%2C_2011_%28%25%29.png
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1.4. ábra: A népesség megoszlása gazdasági aktivitás szerint Magyarországon 

(1990, 2001, 2001) 

Forrás: http://www.ksh.hu/js/nepszamlalas/grafikonok/03_kotet/index.html#!4|0 – 2013. 11. 20. 

 

1.5. ábra: A fő munkaerőpiaci adatok Magyarországon (2001-2013) 

Forrás: http://www.portfolio.hu/gazdasag/tortenelmi_csucson_a_magyar_munkanelkulisegi_rata.183185.html – 

2013. 11. 20. 

http://www.ksh.hu/js/nepszamlalas/grafikonok/03_kotet/index.html#!4%7c0
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1.6. ábra: A munkanélküliségi ráta alakulása Magyarországon (1998-2012) 

Forrás: http://www.portfolio.hu/gazdasag/tortenelmi_csucson_a_magyar_munkanelkulisegi_rata.183185.html – 

2013. 11. 20. 

 

1.7. ábra: A munkanélküliségi helyzet Magyarországon (2003. október) 

Forrás: 

http://www.geoindex.hu/temakorok/munkanelkuliseg/munkanelkuliseg-magyarorszagon-2013-oktober/ – 2013. 

12. 17. 

2.3. 1.3. Kérdések, feladatok 

1.  

http://www.portfolio.hu/gazdasag/tortenelmi_csucson_a_magyar_munkanelkulisegi_rata.183185.html
http://www.geoindex.hu/temakorok/munkanelkuliseg/munkanelkuliseg-magyarorszagon-2013-oktober/
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3. 2. A nemzetközi munkaerő-áramlás 

3.1. 2.1. Tartalom 

A nemzetközi munkaerő-áramlás történeti áttekintése; vendégmunkások Nyugat-Európában, illetve a kőolaj-

országokban; társadalmi, gazdasági vonatkozásai a kibocsátó, illetve a befogadó országokban. 

3.2. 2.2. A tananyag kifejtése 

A nemzetközi munkaerő-áramlás történeti áttekintése 

A migráció, mint a munkaerő-mobilitás egy formája, természetes folyamat, része a munkaerő-piaci kiegyenlítő 

mechanizmusoknak. A migráció rendszerint a kedvezőtlen gazdasági helyzetű régiókból a kedvezőbbek felé 

áramlik, és az országok közötti fejlettségbeli eltérések ezt a folyamatot képesek tartósan fenntartani. A 

migrációs nyomás erősödésével a migráció kockázata is emelkedik, távolabbi munkahelyeken, rosszabb 

feltételekkel, rosszabb munkákat is hajlandóak elvállalni azok, akik migrációra adják a fejüket (Hárs Á. 2013). 

A nemzetközi migrációs folyamatok az 1980-as évektől megélénkültek, és új vonásokat mutatnak. Az 1960-as 

és az 1970-es években a migráció még területileg meglehetősen korlátozott volt, alapvetően Nyugat-Európára és 

a mediterrán országokra szorítkozott, és a befogadó ország munkaerőhiánya motiválta, a bevándorlók kevés 

kivétellel teljesen képzetlenek vagy alacsony képzettségűek voltak. Az utóbbi évtizedekben ez megváltozott: a 

migráció világjelenséggé vált, tere földrajzilag nagymértékben kiszélesedett, a képzett dolgozók körében is 

megindult (bár nagy többségét még ma is az alacsonyan képzettek alkotják), és jelentős részben a kibocsátó 

ország gazdasági és politikai viszonyai determinálják. A mozgás fő iránya a Keletről Nyugatra, valamint 

Ázsiából Ausztráliába, Kanadába, az Egyesült Államokba és Nagy-Britanniába áramlás lett. A bevándorolni 

szándékozók nyomást gyakorolnak a kontinentális nyugat-európai országokra is. A második világháború utáni 

évtizedekben, a munkaerőhiány körülményei között Nyugat-Európa rá volt szorulva a külföldi munkaerőre. 

Időközben ez megváltozott és ma már alacsonyan képzett munkaerőben nincs hiánya. Ez fokozza ezeknek az 

országoknak a bevándorlás korlátozására törekvését (Falusné Szikra K. 1999). 1945 után Nyugat-Európa 

jóformán valamennyi állama nagyszámú külföldi munkavállaló számára volt vonzó. Ez a hatás az első időkben 

főleg a Dél-Európa felől érkező migrációban öltött testet, az 1960-as évek végén már többnyire Afrika, Ázsia, a 

karibi térség és a Közel-Kelet fejlődő országaiból érkeztek a migránsok (Sik E. 2012). 

Az 1990-es évtized végére még azok a dél-európai országok (Olaszország, Spanyolország, Portugália) is afrikai, 

ázsiai és közel-keleti munkásokat kezdtek behozni, amelyek még egy évtizeddel korábban migránsokat 

bocsátottak ki a gazdagabb, északi országok felé. Ugyanebben az időszakban Japán (ahol alacsony és 

változatlanul csökkenő tendenciájú a születési arányszám) öregedő népességével és magas életszínvonalával 

egyre több migránst fogadott a szegényebb ázsiai, latin-amerikai országokból, hogy ki tudja elégíteni munkaerő-

szükségleteit (Sik E. 2012). A világ migrációs helyzetének áttekintésével (2.1. ábra) megállapítható, hogy 

manapság még mindig az Amerikai Egyesült Államok az elsőszámú célpontja a migránsoknak. 
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2.1. ábra: A világ migrációs térképe 2010-ben 

Forrás:  http://www.theguardian.com/  – 2013. 05. 22. 

Miközben a világ legtöbb fejlett országa sokszínű, többnemzetiségű társadalommá vált, és azok is határozottan 

elindultak ebbe az irányba, amelyeket korábban nem érintettek a mozgások, még mindig gyengék azok az 

elméleti alapok, amelyek segítségével megérthetnénk a migrációt mozgató erőket. Az állampolgárok, 

hivatalnokok és demográfusok meglepődve szemlélik a napjainkban érzékelhető bevándorlási hullámot, a 

nemzetközi migráció a közgondolkodásban a tizenkilencedik században kialakult fogalmak, modellek és 

előfeltevések foglya marad (Sik E. 2012). A nyolcvanas évektől nagy mennyiségű adat elérhetővé és 

elemezhetővé válása lehetővé tette a kérdés árnyaltabb megközelítését. Nyilvánvalóvá vált, hogy a bevándorlás 

hatása nagymértékben függ a fennálló makroökonómiai feltételektől, a bevándorlás kiterjedtségétől, 

időpontjától, a bevándorolt munkaerő adottságaitól, a befogadó ország általános munkapiaci helyzetétől. Ha a 

bevándorolt olyan tevékenységet végez, amit a belföldi nem vállal, akkor nem versenyez vele, nem szorítja azt 

ki. A nemzetközi migráció legsúlyosabb ellentmondása, hogy tömegében az alacsony képzettségű vagy teljesen 

képzetlen munkaerőre terjed ki, miközben ilyen munkaerőre egyre kevésbé van szükség a magasan fejlett 

országokban. A migráció okozta foglalkoztatási probléma végül is beleolvad a foglalkoztatás általános, javarészt 

megoldatlan és súlyosbodónak tűnő világproblémájába (Falusné Szikra K. 1999). 

Vendégmunkások Nyugat-Európában és a kőolaj-országokban 

A második világháborút követő európai migráció több fázisból áll. Az első szakaszt, a negyvenes évek második 

felét a háborús események következtében lakóhelyükről részben már a háború előtt, illetve alatt elkerült 

személyek hazatérése jellemezte. A háborúban vesztes országoknak (Németország, Magyarország) ekkor kellett 

befogadniuk a szomszédos országokból elmenekült, illetve elüldözött kisebbségeket. Az ’50-es évek közepén 

először a függetlenné vált gyarmatok fehér tisztségviselői tértek haza Nagy-Britanniába, Franciaországba, 

Belgiumba és Hollandiába. Hamarosan követte őket a gyarmati népesség fehér uralomhoz bizonyos mértékig 

kötődő rétege. Igen jelentős ebben a periódusban a vendégmunkás-migráció. Az elüldözöttek és a gyarmatokról 

hazatérők integrálását követően Nyugat-Európa ipari országai további munkaerőigényük fedezése céljából 

toborzásba kezdtek a Földközi-tenger menti országokban. A rotációs jellegűnek gondolt munkaerő-toborzásba 

Németország később kapcsolódott be, mert a berlini fal felhúzásáig lehetősége volt (keleti) német 

munkavállalók alkalmazására. A ’70-es évek elejére tehető első kőolajár-krízis hatására azonban az Európai 

Közösség országai leállították a munkaerő-bevándorlást. A befogadás korlátozására a vendégmunkások 

végleges letelepedéssel válaszoltak, sőt magukhoz vették addig otthon tartózkodó családjukat is. Ezzel az 

ideiglenesnek tervezett rendszer csődöt mondott: a vendégmunkások de facto bevándorlókká lettek (Cseresnyés 

F. 1996). Érdemes ezzel kapcsolatosan megvizsgálni a migráció területi eloszlását ábrázoló térképet (2.2. ábra) 

és néhány Nyugat-Európai országban a bevándorlók számnak alakulását a 2000-es évet követő időszakban (2.1. 

táblázat). 

http://www.theguardian.com/
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2.2. ábra: A nettó migráció (ezer lakosra) (2011) 

Forrás:  http://ec.europa.eu/eurostat/statistical-atlas/gis/viewer/?chapter=02 – 2013. 05. 22. 

2.1. táblázat:  A Nyugat-Európai országokban lévő bevándorlók száma (példák) (fő) 
 

  
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Belgium : : : : : 58 025 : : 60 893 61 405 

Denmark 9 941 9 966 11 120 13 149 16 833 21 381 19 970 16 218 16 671 18 116 

Germany 280 641 265 

424 
301 486 318 378 320 

727 
343 851 335 914 125 

772 
156 779 226 

396 

http://ec.europa.eu/eurostat/statistical-atlas/gis/viewer/?chapter=02
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Ireland : : : : 91 528 78 377 44 913 23 495 21 320 20 621 

Spain 137 604 194 

803 
249 278 257 767 304 

349 
389 203 168 374 124 

008 
127 974 128 

856 

France : : : : 66 128 64 875 65 411 57 943 71 926 81 342 

Italy 32 325 107 

550 
95 300 72 470 67 838 324 801 212 862 136 

133 
118 611 113 

808 

Luxembourg 8 493 9 713 9 756 11 297 11 512 12 859 13 906 11 929 12 592 14 954 

Netherlands 24 923 22 906 26 351 27 519 31 921 43 228 55 413 42 259 46 389 50 532 

Austria 31 143 35 332 42 895 43 819 43 197 52 251 55 321 39 068 41 334 64 491 

Portugal : : : : : : 4 082 3 999 2 395 2 031 

Finland 3 270 3 312 4 159 4 594 5 368 6 803 7 346 6 472 7 101 8 429 

Sweden 14 855 14 499 16 417 18 421 25 482 31 352 30 389 26 857 24 154 25 106 

UK : : : : : 171 863 197 720 167 

424 
175 960 174 

135 

Iceland : : : : : 8 180 6 403 2 013 1 678 1 585 

Norway : : : : : : 32 180 26 884 37 266 39 960 

Forrás: EUROSTAT 

*************************************************************************** 

1. Esettanulmány: 

Az esettanulmány „John Salt: Az európai migrációs térség” tanulmányának egy részletét mutatja be. Olvassa el 

figyelmesen, és ennek alapján értékelje az Európában letelepedett munkavállalók helyzetét! 

„Hány külföldi munkavállaló él Európában? A letelepült állomány 

A munkaerő-állományra vonatkozóan nehezebb pontos és összehasonlítható adatokat találni Európában, mint a 

külföldi népesség egészéről. Nehéz kideríteni, hogy kikre vonatkoznak a számok, és milyen forrásokból 

eredhetnek. Ráadásul majdnem biztos, hogy a nyilvántartásokban nem szereplő munkások arányaikban a 

munkaerőpiacon fontosabb szerepet játszanak, mint a nyilván nem tartott lakosok az egész népesség belül. 

Nyugat-Európában 1997 körül […] körülbelül 7,41 millió külföldi munkavállaló volt. Ez az 1988-as adathoz 

képest (6,2 millió) összesen 27%-os emelkedést jelent, de 1994 óta csak 1% volt a növekedés. Úgy tűnik, hogy 

az utóbbi néhány évben a nyilvántartott külföldi munkaerő-állomány nem sokat változott. Hosszabb távú 

perspektívából vizsgálhatjuk a helyzetet, ha összehasonlítjuk az 1980-as, 1988-as és 1996-os adatokat annak a 

nyolc országnak az esetében, amelyekről rendelkezünk ide vonatkozó statisztikákkal (Ausztria, Finnország, 

Franciaország, Németország, Luxemburg, Hollandia, Svédország, Svájc). Ezekben az országokban 1980-ban 

4,63 millió külföldi munkavállaló volt, ám 1988-ra ez a szám (3,9%-kal) 4,45 millióra csökkent. 1997-re 

számuk 5,14 millióra növekedett, ami kilenc év alatt 690 ezres (15,5%-os) emelkedést jelent. Mindazonáltal 

1980 óta ezekben az országokban a külföldi munkavállalók száma csak 1988-tól kezdve növekedett. A kelet-

európai országokban a külföldi munkavállalók számára vonatkozó statisztikák nem teljesek, és ezek többsége 

nem veszi figyelembe a nagyszámú, rövid időre érkező és illegális munkást. A nyilvántartott számadatok, 

különösen Nyugat-Európához képest alacsonyak, és az utóbbi években ingadoztak is. 



 A TÁRSADALOM, MINT 

ERŐFORRÁS ÉS KOCKÁZAT II. 

GYAKORLAT 

 

 15  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Nyugat-Európában minden országban, ahonnan adataink vannak, az össznépesedési folyamatok 1980-as évek 

közepére tehető fordulópontja a munkaerő-beáramlásában is visszaköszön az 1990-es évek első feléig 

tapasztalható rendületlen növekedés formájában. Azóta általános a munkaerő-beáramlás csökkenése, bár a 

legutóbbi években néhány országban szemmel látható növekedés folyt, ilyen például Ausztria, Dánia, 

Luxemburg, Spanyolország, az Egyesült Királyság és Németország 1997-ben. Az emelkedés, mely főleg a 

képzett munkaerőt érinti, bizonyos tekintetben válasz a gazdasági növekedésre. Mindazonáltal a statisztikák 

alulbecsülik a valós összbeáramlást, Németországnál például nem veszik figyelembe a német nemzetiségűeket. 

Sajnos a munkaerő kiáramlásáról nem állnak rendelkezésre megbízható adatok, ami lehetetlenné teszi a 

munkaerő vándorlás mérlegének megállapítását”. 

*************************************************************************** 

A nemzetközi munkaerő-áramlással kapcsolatosan szükséges tisztában lenni a célországok munkaerőpiacának 

fő jellemvonásaival. Az International Labour Organisation (ILO) 2013-as jelentése a globális foglalkoztatottsági 

trendekről részletes táblázatokat, grafikonokat és elemzéseket tartalmaz az egyes államok, országcsoportok 

foglalkoztatási helyzetéről. A 2.3-2.6.ábrák a fejlett gazdaságok és az Európai Unió összesített főbb 

foglalkoztatottsági adatait jelenítik meg. Ezek egyrészt több mint 10 évre történő visszatekintést biztosítanak, 

másrészt pedig előrejelzéseket is tartalmaznak. 
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2.3. és 2.4. ábra: A foglalkoztatottak számának alakulása  a fejlett gazdaságokban és az Európai Unióban 

(2000-2017) 

(2.3. ábra: millió fő; 2.4. ábra: a lakosságszámhoz viszonyítva) 

Forrás: Global Employment Trends 2013. 156. p. – 2013. 05. 22. 

 

2.5. ábra: A munkanélküliek számának alakulása a fejlett gazdaságokban és az Európai Unióban (2000-

2017) (millió fő) 

Forrás: Global Employment Trends 2013. 156. p. – 2013. 05. 22. 

 

2.6. ábra: A munkanélküliségi ráta alakulása a fejlett gazdaságokban és az Európai Unióban (2000-2017) 

(%) 
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Forrás: Global Employment Trends 2013. 156. p. – 2013. 05. 22. 

A következőkben Németország helyzetére fókuszálunk. A statisztikai adatok szerint 1924-ben csupán 3.000 

muszlim élt Németországban, ebből 260-300 német származású volt. A muszlimok zöme kereskedő, 

akadémikus, kutató vagy író volt. A többségi lakosság számára egyfajta egzotikumnak számítottak, akiket 

leginkább az 1001 éjszakához hasonló mesékből ismertek. A kialakult kép a második világháborút követően 

változott meg gyökeresen, amikor a munkaerőhiányban szenvedő Német Szövetségi Köztársaság (NSZK) 

területére megérkeztek az első vendégmunkások, döntőrészt a németekkel hagyományosan jó kapcsolatokat 

ápoló Törökországból. Ezek a muszlimok a munkalehetőség és a jobb élet reményében hagyták el hazájukat. A 

vendégmunkás kifejezés abból eredt, hogy a németek eleinte valóban csak vendégeket, azaz ideiglenesen ott 

tartozódó munkásokat láttak bennük, amit a muzulmánok túlnyomó része is így gondolt, hiszen ők azért jöttek, 

hogy miután elég pénzt kerestek, hazatérjenek eredeti hazájukba. Ez a ki nem mondott megállapodás 

megkönnyítette mindkét fél számára az együttélést, anélkül, hogy különösebb érdeklődést mutattak volna 

egymás életvitele iránt. A hosszú évekre elnyúló tartózkodás azonban sokuknál lassan fellazította a származási 

országhoz fűződő kötelékeket, és miután legtöbbjük időközben a családját is maga után hozta, sokan a végleges 

letelepedés mellett döntöttek, ugyanakkor az 1973-as olajválságot követően a nyugati gazdasági növekedés 

lelassult, így nem volt szükség akkora számban munkaerőre, mint annak előtte (Bodnár E. 2011). 

A németországi muszlimok jelenlegi létszámára vonatkozóan csak becslések adnak számunkra támpontot. Az 

elmúlt évtizedben a számukat egységesen 3,5 millió körülire becsülték a német hatóságok. Erre az adatra cáfolt 

rá az első muszlimokról szóló reprezentatív, országos összegzés, amelyet a német belügyminisztérium 

megbízásából a Migrációért és Menekültügyért felelős Szövetségi Hivatal (Bundesamt für Migration und 

Flüchtlinge) készített, és amit 2009-ben a Német Iszlám Konferencia negyedik plenáris ülésén mutattak be: 

eszerint az eddigi becslésektől eltérően az országban élő muszlimok száma 3,8 és 

4,3 millió közé tehető, amivel kiderült, hogy Németország Európa második legnépesebb muszlim kisebbségével 

rendelkező állama (Bodnár E. 2011). 

*************************************************************************** 

2. Esettanulmány: 

Az esettanulmány „Krózser A. – Szentiványi Zs.: Muszlimok Németországban – együttélés vagy egymás mellett 

élés?” című tanulmányának egy részletét mutatja be. A tanulmány figyelmes elolvasása után értékelje a 

muszlimok munkaerőpiaci helyzetét Németországban. 

„Az integráció egyik kulcskérdése az esélyegyenlőség elérése az oktatásban. A migráns gyerekek már fiatalon, 

az óvodáskorban hátrányba kerülnek német születésű társaikkal szemben. Az 1996-os törvény óta ugyan minden 

gyermeknek joga van a térítéses óvodai nevelésben részt venni, de nem kötelező. […] Míg az óvodába járó 

külföldi gyermekeknek több mint a fele jut be a jobb színvonalú középfokú oktatásba (Realschule, Gymnasium), 

azon külföldi gyermekeknek, akik nem jártak óvodába, csupán 21,3 százaléka. A legnagyobb probléma a német 

iskolarendszerrel az, hogy képességeik szerint korán megkülönbözteti a diákokat, és ezt gyakran hátrányosan 

befolyásolja a migráns származású diákok nyelvtudása. […]. A nyelvi készségek, az iskolai teljesítmény, a korai 

szegregáció és a társadalmi-gazdasági integráció között egyértelmű kapcsolat mutatható ki. Mindez napjainkra 

magas munkanélküliségi rátához vezetett a migráns fiatalok körében. A mai gazdasági környezetben kevés 

munkalehetőség van, és még kevesebb a külföldi származásúaknak, mivel többségük alacsonyabb képesítésű, 

ezért őket jobban érinti a német gazdaság szűkülése. A munkanélküliségi ráta a nem német lakosság körében 

kétszer olyan magas, mint a német származásúak között: néhány tartományban a fiatal muszlimok között 30 

százalék körülire becsülik. A helyzet a török származású migránsok esetében a legkedvezőtlenebb. Ha csak a 

képzettséggel nem rendelkezők között vizsgálódunk, akkor is azt tapasztalhatjuk, hogy a külföldiek rosszabb 

helyzetben vannak a munkanélküliség terén, mint a németek, hiszen míg a képzetlen migránsok háromnegyede 

van állás nélkül, addig ez az arány a német származásúak esetében csupán egyharmad. A fenti különbséget 

részben az is magyarázza, hogy a munkaerőpiacon bizonytalan tartózkodási státusuk és az állampolgárság 

hiánya miatt a muszlimok formális, illetve informális diszkriminációval szembesülnek. A német 

állampolgársággal nem rendelkező egyének általában csak akkor jogosultak az állásra, ha egyetlen német vagy 

EU-állampolgár sem jelentkezik a betöltetlen helyre, így a muszlim migránsok számára egyre nehezebb 

megélhetést találni. A muszlim munkavállalóknak a munkáltatók intoleranciájával is gyakran kell 

szembesülniük, akik nem veszik figyelembe alkalmazottaik vallásának előírásait, mivel ez a terület jogilag még 

szabályozatlan. Nemcsak alkalmazottként, de önfoglalkoztatóként is nehézségekkel találkoznak […]. A német 

kormány is felismerni látszik a migráns kisvállalkozások problémáit, és különböző programokkal, például 
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tanácsadással és kedvező mikrohitelekkel igyekszik segíteni őket, bár a kezdeményezés többek szerint nem tud 

teljes hatékonysággal működni, mert az érintettek kevés információval rendelkeznek róla.” 

*************************************************************************** 

Áttérve a Közel-Keleten munkát vállaló vendégmunkások helyzetének értékelésére, érdemes megtekinteni a 

térség főbb munkaerőpiaci adatait (2.7-2.10. ábra). 

 

 

2.7-2.8. ábra:  A foglalkoztatottak számának alakulása  a Közel-Keleten (2000-2017) 

(2.7. ábra: millió fő; 2.8. ábra: a lakosságszámhoz viszonyítva) 

Forrás: Global Employment Trends 2013. 162. p. – 2013. 05. 22. 
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2.9. ábra:  A munkanélküliek számának alakulása a Közel-Keleten (2000-2017) (milló fő) 

Forrás: Global Employment Trends 2013. 156. p. – 2013. 05. 22. 

 

2.10. ábra:  A munkanélküliségi ráta alakulása a Közel-Keleten (2000-2017) (%) 

Forrás: Global Employment Trends 2013. 156. p. – 2013. 05. 22. 

A Közel-Kelet országainak a világgazdasághoz való kötődése egyoldalú, termelési struktúrájuk és exportjuk 

szerkezete néhány alacsony hozzáadott értékű termékre, ezen belül is elsősorban kőolajra és földgázra épül. 

Ugyanakkor, mivel az export meghatározó szerepet tölt be a gazdaságban, növekedési kilátásaikat rövidtávon 

alapvetően ezen termékek világpiaci kereslete és árszínvonala befolyásolja (Szigetvári T. 2001). 

A 1970-es években bekövetkezett olajárrobbanás a világgazdaság legtöbb országának növekvő importterheket 

és a gazdaság stagnálását jelentette. Nem meglepő ugyanakkor, hogy az arab országok és Irán számára az arany 

évtized kezdetét hozta magával. Még azok az országok is, amelyekben nem volt jelentős kiaknázható olajkincs, 

közvetve (arabközi segélyezés, vendégmunkások hazautalásai) részesedhettek a haszonból. A változás 
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legszembetűnőbben az alapvetően kis népességgel, de óriási olajkinccsel rendelkező országokat (az Öböl menti 

Kuvait, Katar, Bahrein, az Egyesült Arab Emirátusok, illetve Szaúd-Arábia, valamint Észak-Afrikában Líbia) 

érintette. Ezen országok számára az olajexportból befolyó jövedelmek többszörösen meghaladták a társadalmi 

szükségletet: a szinte korlátlan forrásokból kiépítették az olajkitermeléshez kapcsolódó infrastruktúrát, az 

olajkincs kitermelésére, illetve egyéb feladatokra vendégmunkásokat alkalmaztak, ingyenes szociális rendszert 

működtettek, modern hadsereget hoztak létre, luxusfogyasztásra fordították, illetve külföldi részvényekbe, 

ingatlanokba fektették (Szigetvári T. 2012). 

Amennyiben megtekintjük a világ első 10 bevándorlási célországát, megállapíthatjuk, hogy azok között több 

kőolaj-termelő ország is szerepel (2.11. ábra). 

 

2.11. ábra: Az első 10 bevándorlási célország (a lakosságszám arányában) 

Forrás: Migration and Remittances Factbook 2011. 2. p. – 2013. 05. 23. 

Társadalmi, gazdasági vonatkozások (kibocsátó és befogadó országok) 

Sok országban a bevándorlás párhuzamosan folyik a belső munkanélküliség növekedésével. A bevándorlók 

ugyanis csak részben konkurensei a hazaiaknak a munkaerőpiac tagoltsága miatt. A hazai munkaerőt azért nem 

alkalmazzák, mert vagy a képzettsége nem felel meg, vagy túlzottan magas igényei vannak. Ugyanakkor a 

vendégmunkás szükségszerűen kész rossz feltételek között, rossz időbeosztással, rendkívül alacsony bérért is 

dolgozni. Bizonyos esetekben azonban a külföldi munkaerő alkalmazása a hazaiak elbocsájtásához is vezet, 

ahogyan ez például a német építőiparban történt. Gazdasági restrikció idején alakul ki olyan helyzet, amikor a 

szerződtetett külföldi munkaerő „bér-aláígérési” versenyt kezdeményez a hazai munkavállalóval, és ezen a 

terepen nem kis eséllyel tud felülkerekedni (Cseresnyés F. 1996). 

A munkaerő áramlása természetesen befolyásolja a küldő és fogadó országok gazdaságát és társadalmát. A 

hatások erősége elsősorban a ki-, illetve beáramló munkaerő nagyságától, kor- és iskolázottság szerinti 

megoszlásától függ, de számos más tényező is fontos szerepet játszik, mint például a tartózkodás időtartama. A 

munkaerő hagyományosan az elmaradottabb országokból a fejlettebbek felé áramlik, ami mindkét fél számára 

pozitív és negatív következményekkel egyaránt járhat (Kaszás Zs. 2007). 

A 2.2. táblázat a nemzetközi munkaerő-áramlás társadalmi, gazdasági hatásait foglalja össze a kibocsátó és 

befogadó országok szempontjából. 

2.2. táblázat: A nemzetközi munkaerő-áramlás társadalmi és gazdasági hatásai 
 

Küldő ország szempontja 
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Előnyök Hátrányok, veszélyek 

- a kiáramló munkaerő minősége a külföldön szerezett szak és nyelvtudás 

által javul, az országba való visszaáramlás esetén a megszerezett új 

készségek a küldő országban hasznosulnak. 

- a külföldön munkát vállaló egyének anyagi helyzete javul, a rendelkezésre 

álló jövedelem nő, melyet többnyire hazájukban költenek el -> kereslet-

élénkítő hatás. 

- Ingázás: célterültek egyszerű megközelítésének biztosítása -> 

infrastruktúra fejlődése (turizmus) 

- brain-drain (agyelszívás; -> 

legképzettebb és 

legtehetségesebb dolgozók 

elvándorlása) 

- szakmunkások külföldi 

munkavégzése (hiányszakmák 

esetén) 

- bizonyos területek 

elnéptelenedése (döntően határ-

menti térségek) 

Befogadó ország szempontja 

Előnyök Hátrányok, veszélyek 

- elnéptelenedett terület lakosságának pótlása 

- munkaerőhiányos területeken állások betöltése 

- fiatalodik az ország társadalma -> nyugdíjrendszerek hatékony 

működésének elősegítése 

- hazai kultúra gazdagodása (feltétele: alkalmazkodás a társadalmi 

elvárásokhoz) 

- túlnépesedés 

- munkaerőpiac megerőltetése 

- feketemunkák terjedése 

- verseny növekedése a 

munkaerőpiacon 

- alulképzett és/vagy szegényebb 

rétegek kiszorulnak a 

foglalkoztatásból 

- bérek csökkenése 

- nemzeti identitás gyengülése (-

> társadalmi feszültség) 

Forrás: Piskóti Zs. szerkesztése Kaszás Zs. (2007) alapján 

3.3. 2.3. Kérdések, feladatok 

1. Vázolja fel a nemzetközi munkaerő-áramlás főbb jellemzőit a második világháború utáni időszakra 

Európában! 

2. Elemezze Európa bevándorlási térképét! 

3. Milyen a muszlim munkavállalók helyzete Németországban? 

4. Sorolja fel a nemzetközi munkaerő-áramlás előnyeit és hátrányait a befogadó és a küldő országok 

szempontjából! 

4. 3. A vallások és a társadalmi-gazdasági viszonyok, 
a földrajzi környezet közötti humánökológiai 
összefüggésrendszer vizsgálata 

4.1. 3.1. Tartalom 
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A vallásföldrajz definiálása, tagolódása, kutatásának időszerűsége; a vallások és a természeti, társadalmi-

kulturális és gazdasági környezet összefüggései, kölcsönhatásai, valamint az ebből fakadó térségi problémák; a 

vallások térben és időben; a világ népességének vallási megoszlása. 

4.2. 3.2. A tananyag kifejtése 

4.3. 

A vallásföldrajz fogalma 

A Föld népességének vallási hovatartozásával, az egyes térségek, országok vallási viszonyaival, továbbá a 

természeti-társadalmi jelenségek és a vallási nézetek, szerveződések kapcsolataival, térségi problémáival 

foglalkozik (Becsei J. 2004, Hunyadi L. 1995, 2002, Park, C. C. 1994, Rinschede, G. 1999, Tatai Z. 1995). 

A vallások térségi problémái, megjelenési formái igen sokrétűek és a velük való foglalkozás társadalmi-

gazdasági ismereteinket lényegesen bővítik, a problémák megértését, esetleg megoldását segíthetik. 

A vallásföldrajzi vizsgálatok indoklása 1> 

a, A lakosság többségét közvetlenül érinti a vallás valamilyen formában. 

b, Az országok kultúráját, szellemi arculatát, etikáját, szokásait a vallástörténeti-vallásföldrajzi tényezők 

ismerete nélkül nem lehet megismerni, megérteni. 

c, Az egyes országok, térségek politikáját, külpolitikáját lényegesen befolyásolják a lakosság vallási viszonyai; 

az egyházak jelentős politikai tényezők. 

d, Jelenleg is számos országon belüli és országok közötti konfliktusban szerepet játszanak a különböző vallások, 

illetve a rájuk való hivatkozások. 

e, A nemzetközi migráció révén nemzetek, kultúrák, vallások keverednek, amelyek gyakran okoznak gondot, 

konfliktusok forrásai lehetnek. 

f, Az országok, térségek gazdasági szerkezetére, színvonalára jelentős hatással lehetnek a vallási nézetek, 

szervezetek (pl.: a nők foglalkoztatása, a termelés-fogyasztás szerkezete, iskoláztatás, stb.). 

Az egyházak működésének közvetlen gazdasági hatásai: 

• foglalkoztatás; 

• beruházási, felújítási tevékenységek; 

• ipari tevékenységek kiváltása, illetve folytatása (pl.: nyomdaipar, kegyszer- és ajándékgyártás); 

• az egyházak pénzügyi folyamatok részesei (pl.: adományok); 

• oktatási, szociális, egészségügyi feladatok ellátásában való részvétel; 

• az egyházi intézmények; múzeumok, műemlékek illetve a kegyhelyek állandó vagy időszakos látogatottságuk 

révén jelentős idegenforgalmi tényezők (vallási turizmus). 

A vallási ősforrásokban igen sok, ma is hasznos tény, gondolat található a társadalmi életre, a földrajzi 

környezetre vonatkozóan. 

A vallásföldrajzi kutatások időszerűsége Magyarországon 

A vallásokkal a magyar földrajzi irodalom nem, vagy csak érintőlegesen foglalkozhatott a szocializmus 

évtizedei alatt. Az egyes egyházaktól független, világi megközelítésű vallásföldrajz lényegében hiányzott 

hazánkban. Az ilyen jellegű kutatások a rendszerváltás után indulhattak el. 

                                                           
1Forrás: Tatai Z. 1995, Hunyadi L. 2001. 
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A vallásföldrajzi vizsgálatok lényegesen gazdagíthatják a földrajztudományt, segíthetik a társadalmi-gazdasági 

viszonyok megértését. 

A társadalom jelentős része (elsősorban a fiatal korosztályok) igen keveset tud a vallásokról, a rendszerváltás 

után viszont megnövekedett az irántuk való érdeklődés. 

Magyarország vallásföldrajzi, történeti-földrajzi szempontból rendkívül érdekes, különleges térség. Területe a 

különböző vallások, egyházak találkozó helye, érintkezési területe is. A különféle vallások, vallási nézetek, 

egyházak, illetve kultúrák hatása jól megmutatkozik hazánkban. 

A vallásföldrajz tagozódása 2 

A társadalomföldrajz része. Különösen szorosan kapcsolódik az egyházföldrajzhoz, a népességföldrajzhoz és a 

gazdaságföldrajzhoz. 

Általános vallásföldrajz: 

• a természetföldrajzi környezetnek a vallási iratokban, dokumentumokban, szokásokban, előírásokban való 

tükröződése; 

• a vallási előírások, szokások hatása az országok, térségek társadalmi-gazdasági viszonyaira. 

Ágazati vallásföldrajz: 

• az egyes egyházak, vallások földrajzi elterjedtsége; 

• az egyházak irányításának, szervezeti rendszerének helyzete, problémái; 

• az egyes vallások intézményeinek, búcsújáróhelyek, szerzetesrendek, oktatási, szociális és más intézmények 

térségi struktúrája. 

Regionális vallásföldrajz: 

- az egyes földrészek, térségek, országok, országrészek vallásföldrajzi jelenségeinek komplex vizsgálata – 

például a különböző felekezetekhez tartozó lakosság megoszlása; az egyházak, vallások egymáshoz való 

viszonya, stb. 

Mivel nem foglalkozik a vallásföldrajz: 

Az egyes vallások dogmáinak, hitelveinek, belső életének kérdéseivel (illetve csak annyiban amennyiben azok 

érintik a természeti környezettel, a társadalmi-gazdasági élettel kapcsolatos viszonyokat); hitviták, vallási 

nézetek értékelésével. 

Az egyes vallási nézetektől, egyházaktól egyforma távolságtartás, tolerancia, tisztelet és megértés mások 

meggyőződésével, hitével szemben. 

Vallás, vallásosság, vallási szervezet 

A vallással kapcsolatban nincs abszolút érvényű meghatározás! 

Általános felfogás szerint a vallásosság természetfölötti lények és erők létezésében való hitet és ezzel 

kapcsolatos belső magatartást (értelmi, érzelmi és akarati tudatvilágot), valamint az ezeknek megfelelő 

viselkedést (imádkozást, stb.) jelenti. A hitet és a belőle fakadó belső magatartást vallásos tudatnak, a 

vallásosságnak megfelelő megnyilvánulásokat vallásos viselkedésnek nevezzük. Ezek egymással összefüggő 

rendszert alkotnak, ez a rendszer a vallás (Hunyadi L. 1995). 

A magánhit, bármilyen erős meggyőződést tükrözzön is, még nem vallás. A szó szoros értelmében akkor 

beszélhetünk vallásról, ha az többek közös hite, ha kölcsönös egyetértésre támaszkodik. A vallás társas jelenség. 

Egyes vallástudományi vizsgálatok szerint a „vallás” nem létezik, csak konkrét vallásokról beszélhetünk. A 

vallások nem mérhetőek egymáshoz, csak önmagukhoz. 

                                                           
2Forrás: Tatai Z. 1995., Hunyadi L. 2001. 
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Hazánkban a lelkiismereti és vallásszabadságról, valamint az egyházakról szóló 1990. évi IV. törvény 

módosítására kidolgozott törvényjavaslat (2000 decemberében) az alábbi módon határozta meg a vallás 

fogalmát: az a világnézet, amely „természetfelettire irányuló, rendszerbe foglalt hitelvekkel rendelkezik, tanai a 

valóság egészére irányulnak, valamint az erkölcsöt és az emberi méltóságot nem sértő sajátos magatartás-

követelményekkel az egész emberiséget átfogja”. 

A szocialista időszakban természetesen még egészen más módon definiálták a vallást – például: Új Magyar 

Lexikon (Budapest, 1962): a társadalmi tudat egyik sajátos formája; a valóság olyan torz, hamis, fantasztikus 

formában való visszatükrözése, amely a társadalmi fejlődés meghatározott fokán úgy jelenik meg, hogy az 

emberek léte felett uralkodó ismeretlen, kiszámíthatatlannak tűnő természeti és társadalmi erők tudatukban 

természetfeletti erők, földöntúli hatalmak alakját öltik. A vallás, mint a valóság hamis, torz tükrözése, lényegét 

tekintve mindig tudományellenes, illetve haladásellenes, tehát negatív szerepet tölt be a társadalom életében. A 

vallás követőinek száma a tudomány térhódításával világviszonylatban csökkenőben van; külön ki kell 

emelnünk e téren a szocialista országokat, elsősorban a Szovjetuniót, ahol egyre nő a felvilágosult, tudományos 

világszemléletű emberek száma. 

A vallás az emberi lét alapkérdéseit feszegeti: a világ teremtését, az élet értelmét, a halál utáni létet, az erkölcsös 

életet, a személyes boldogság lehetőségét. A vallás segít eligazodni az életben, a társadalomban; erkölcsi 

normákat és értékeket határoz meg, civilizációnk része. A vallás hívő világlátás, beállítottság, a 

mindennapokban is szerepet játszó életmód. 

A vallás célja és feladata Èmile Durkheim (1858-1917) francia szociológus szerint kettős: 

• kognitív: segít a világ megértésében, magába foglalja az idő-tér, ok-okozat fogalmát; lehetővé teszi, hogy 

gondolkodjunk a világról, a társadalomról, és meg is értsük ezek természetét. A vallásnak ez az aspektusa a 

filozófiához közelít, Durkheim és követői szerint a vallás kognitív funkcióját átvette a tudomány és a világi 

filozófia. 

• praktikus: segíti a hétköznapi életvezetést; Durkheim szerint ez lesz a vallás legfontosabb feladata. A vallás 

társadalmi kohéziós erő, amely kollektív ideákkal, viselkedési normákkal tartja össze a társadalom egyedeit. 

A vallás alkotó elemei: 

Vallási tanok, szertartások, erkölcsi előírások, mítoszok; vallásos intézmények és alkotások; hit egy 

felsőbbrendű létezőben (Isten), és egy érzékeinkkel fel nem fogható világban (túlvilág), ahol az ember halála 

után tovább él. 

Amikor a vallásosság egy adott korban, egy közösségre jellemző módon társadalmi elismerést nyer, vallási 

kultúra keletkezik. A vallás társadalmi megjelenésének legmagasabb szintje a vallási szervezet, amelynek 

legfejlettebb formája az egyház. A vallás intézménye és szervezete az egyház. 

A vallás, vallások jellemzése három szempont alapján (Hunyadi L. 1995): 

1. Egy adott kultúrában uralkodó vallási hagyomány elfogadásának mértéke szerint: ortodox, illetve heterodox 

vallásosság. 

2. Vallási szervezethez (egyházhoz) fűződő viszony szerint: egyháziasság (intézményi vallásosság), illetve 

egyházon kívüli (egyéni) vallásosság. 

3. A vallásosság megnyilvánulása alapján: bensőséges (meggyőződéses, személyes vallásosság), illetve 

külsőséges formában. 

Földrajzi eredet és ideológiai jelleg alapján három nagy csoportba sorolhatjuk a vallásokat (Kocsis K. 

2010): 

1. A szemita eredetű vallások (zsidó, kereszténység, iszlám, bahái) szülőföldje a Közel-Kelet, prófétajellegűek. 

2. Az indiai eredetű vallások (hinduizmus, buddhizmus, dzsainizmus, szikh) sajátossága a misztikus egységre 

törekvő alaphangvétel és a vallásos befelé fordulás. 

3. A távol-keleti (kínai, japán) hagyomány vallásai (konfucianizmus, taoizmus, kínai univerzizmus, sintó) 

alapvetően a bölcsesség és harmónia jegyében állnak. 
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1. A hívők 55%-a szemita, 25%-a indiai, 7%-a távol-keleti eredetű vallásokhoz kötődik. 

A vallás kialakulása és fejlődése 

A teológiai szemlélet szerint az emberiség a vallást a természetfölötti világból, isteni kinyilatkoztatás, illetve 

kijelentés útján kapta. 

Tudományos nézőpontból a vallásos képzetek az emberré válás folyamán, az emberi nem testi és szellemi 

kialakulásának meghatározott (ha nem is pontosan meghatározható) szakaszában jöttek létre. Nem húzható éles 

határvonal a vallásnélküliség és a vallási hiedelmek, vallási gyakorlatok megjelenése között; lassú, fokozatos 

volt az átmenet. 

Minden embernek, minden népnek és minden kornak megvan a maga vallása. Minden ember másképp érzi és éli 

meg kapcsolatát az örök istenivel, és ennek megfelelően fejezi ki azt. A környezet, az éghajlat, a rokonság, a 

közös történelmi múlt csökkentik az egyéni vallási élmények külső kifejezéseinek változatosságát. 

A vallások fejlődési fokozatai (Hunyadi L. 1995): 

1. Primitív vallási hiedelmek: az emberfeletti személytelen hatalom ősi képzetei: törzsi vallások és kultuszok: 

az őstársadalom és a mai természeti népek vallásai. 

2. Fejlett vallások: nemzeti-népi vallások: tanításaikat rendszerbe foglalják, és ezeket írásban rögzítve egyik 

nemzedékről a másikra hagyományozzák – például az ókori vallások: az indiaiak, kínaiak, japánok, 

egyiptomiak, görögök, perzsák vallása. 

3. Világvallások: az egész világon elterjedtek: például a buddhizmus, kereszténység, iszlám (Helmuth von 

Glasenapp Az öt világvallás című könyvében (1987) az alábbi vallásokat sorolta ide: brahmanizmus, 

buddhizmus, kínai univerzizmus, kereszténység, iszlám). A zsidó vallás a zsidó nép sajátos helyzete 

következtében átmenet a nemzeti és a világvallás között. A világvallások az egyetemes emberiség vallási, 

lelki szükségleteinek kielégítésére törekednek. 

A vallás(ok) jövője – vitaindító gondolatok 

A vallások éppen úgy változnak, mint az általános emberi kultúra. Durkheim szerint a vallás területén az ember 

szinte határtalan kezdeményező képességről tesz bizonyságot. 

Nehéz megjósolni, hogy merre tart a vallás, milyen formában él tovább (az 1960-as években néhány keresztény 

teológus és társadalomtudós például azt jósolta, hogy 2000-re megszűnik a kereszténység). Isten 

megközelítéséhez újfajta gondolkodásra van szükség, feltéve, ha a modern kor embere meg akarja őrizni hitét. 

Nyugaton egyre többen vannak, akik nyitottak, félresöprik a dogmákat, elfogadják a különböző vallási 

szokásokat, elegyítik azokat. Új lehetőségek adódnak, nagyobb a mozgásszabadság a különböző felekezetek 

között. 

Egyszer a jövőben talán az emberek képesek lesznek elfogadni és befogadni az egykor összeegyeztethetetlennek 

tartott vallási szokásokat, s hasznukra fordíthatják a saját vallásukon kívül eső hitgyakorlatokat (napjainkban ez 

még igen naiv gondolatnak tűnik). 

A jövő vallása nagy valószínűséggel nem lesz egységes, nem lesz olyan abszolút vallásforma, amelyre 

valamennyi embernek törvényszerűen át kellene térnie. De míg ember él a Földön, megmarad a vallás örök 

gyökere: az istennel való kapcsolat tudata és szükségszerűsége. 

A világ népességének vallási megoszlása 

Néhány közös jellemző: 

•  

Vallásstatisztika: 

•  
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Feladat: A következő ábrák (3.1-3.5) és a 3.1. táblázat segítségével elemezze a világ népességének vallási 

megoszlását! 

A Pew kutatóközpont több mint 200 országot átfogó felmérése szerint a Föld népességének 84 százaléka 

tartozik valamely valláshoz (3.1. ábra). 

A 2010-es adatok alapján született eredmények szerint a Föld lakosságából 2,2 milliárd fő keresztény (a világ 

népességének 31,5 százaléka), 1,6 milliárd muzulmán (23,2%), 1 milliárd hindu (15%), közel 500 millió 

buddhista (7,1%) és 14 millió zsidó (0,2%). További 400 millió (5,9%) különféle hagyományos, törzsi, 

bennszülött vallások követője. Végül mintegy 58 millió (0,8%) más vallások híve (pl. bahái vallás, szikh vallás, 

sintoizmus, taoizmus, dzsainizmus, zoroasztrianizmus, stb.). A felmérésből kiderül, hogy az emberiség 16 

százaléka nem kötődik semmilyen valláshoz, bár közülük sokan hisznek Istenben vagy valamilyen kozmikus 

szellemi lényben. 

 

3.1. ábra: A legjelentősebb vallások követőinek aránya (2010) 

Forrás: Pew Research Center: The Global Religious Landscape – 

http://www.pewforum.org/files/2014/01/global-religion-full.pdf, 9. p. – 2013. 08. 01. 

3.1. táblázat: A világ népességének vallási összetétele (1900, 2006) (millió fő) 
 

  
1900 2006 

Keresztények 558 2173 

Római katolikusok 272 1136 
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Protestánsok 120 382 

Anglikánok 33 81 

Ortodoxok 121 219 

Muzulmánok 200 1336 

Hinduk 203 872 

Kínai népi vallások 380 387 

Buddhisták 127 383 

Szikhek 3 26 

Zsidók 12 15 

Törzsi vallásúak 118 264 

Egyéb vallásúak 16 144 

Nem vallásosak 3 785 

Ateisták 
  

155 

Össznépesség 1620 6540 

Forrás: Kocsis K. 2010, 318. p. 
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3.2. ábra: A legjelentősebb vallások térbeli eloszlása (2010, %) 

Forrás: Pew Research Center: The Global Religious Landscape – 

http://www.pewforum.org/files/2014/01/global-religion-full.pdf, 10. p. – 2013. 08. 01. 
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3.3. ábra: A világ vallási térképe (2010) 

Forrás: Pew Research Center: The Global Religious Landscape – 

http://www.pewforum.org/files/2014/01/global-religion-full.pdf, 12. p. – 2013. 08. 01. 

 

3.4. ábra: A világvallások térképe 

Forrás:  http://tortenelemklub.com/images/Erdekessegek/vilagvallasok/vallasok_terkepe.jpg – 2013. 08. 02. 

http://tortenelemklub.com/images/Erdekessegek/vilagvallasok/vallasok_terkepe.jpg%20-%202013
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3.5. ábra: A legjelentősebb vallások követőnek életkori mediánja (2010) 

Forrás: Pew Research Center: The Global Religious Landscape – 

http://www.pewforum.org/files/2014/01/global-religion-full.pdf, 13. p. – 2013. 08. 01. 

4.4. 3.3. Kérdések, feladatok 

1. Definiálja a vallást és a vallásföldrajzot! 

2. Hogyan tagoljuk a vallásföldrajzot? 

3. Milyennek látja a vallás, a vallások jövőjét? 

4. Ismertesse a világ népességének vallási megoszlását és annak területi jellemzőit! 

5. Korábbi tanulmányai segítségével, valamint magyar (például: Haggett, P. 2006, pp. 214-220.) és idegen 

nyelvű szakirodalmak feldolgozásával mutassa be a vallások és a természeti, társadalmi-kulturális és gazdasági 

környezet összefüggéseit, kölcsönhatásait, valamint az ebből fakadó térségi problémákat! 

5. 4. A világ népességének vallási megoszlása I. 

5.1. 4.1. Tartalom 

Regionális vallásföldrajzi vizsgálat I.: Európa, Észak- és Latin-Amerika, valamint Ausztrália és Óceánia 

népességének felekezeti megoszlása, a legfontosabb vallási folyamatok, vallási régiók. 

5.2. 4.2. A tananyag kifejtése 

A harmadik évezred első évtizedében Európa népességének több mint háromnegyede (76,3%) keresztény 

vallású volt (4.1. táblázat, 4.1. ábra). Az európai keresztények fele (50,2%) római katolikus (az össznépesség 

38,3%-a), 12,8%-a valamely’ protestáns egyház híve, 4,7%-a anglikán és 28,4%-a ortodox. A muzulmánok 

aránya 4,5, az egyéb vallásúaké 1,1% volt 2006-ban. A 19-20. század fordulójához képest jelentősen emelkedett 

a nem vallásosak (15%) és az ateisták (3%) száma és aránya. 

Feladat: A 4.1. táblázat és a 4.1. ábra alapján elemezze az európai népesség vallási összetételének változását 

1900 és 2006 között! 
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4.1. táblázat: Európa népességének vallási összetétele (1900, 2006) (millió fő) 
 

  
1900 2006 

Keresztények 379 556 

Római katolikusok 183 279 

Protestánsok 61 71 

Anglikánok 25 26 

Ortodoxok 109 158 

Muzulmánok 5 33 

Hinduk 
  

1 

Kínai népi vallások 
    

Buddhisták 
  

2 

Szikhek 
    

Zsidók 10 2 

Törzsi vallásúak 1 1 

Egyéb vallásúak 
  

2 

Nem vallásosak 1 109 

Ateisták 
  

22 

Össznépesség 397 728 

Forrás: Kocsis K. 2010, 318. p. 

4.1. ábra: Európa népességének vallási megoszlása (2006) 

Forrás: Kocsis K. 2010, 318. p. 

Európa vallási régiói: 3 

Európa délnyugati részén döntően római katolikus országok találhatók. A katolikusok aránya 75-80%-nál 

magasabb Andorrában, Franciaországban, Máltán, Monacóban, Olaszországban, San Marinóban, 

Spanyolországban és természetesen a teokratikus monarchia államformájú Vatikánban. A vallási kisebbségek 

közül első helyen az utóbbi évtizedek migrációs folyamatainak köszönhetően az iszlám hitűeket kell említeni, 

különösen Franciaországban, ahol egyes becslések szerint 5-6 millió fő is lehet a zömében észak-afrikai arab 

származású muszlimok száma. Franciaországban él Európa legnagyobb, nagy történelmi múlttal rendelkező 

zsidó közössége, különböző források számukat 500-700 ezer főre teszik. Vallási összetétel tekintetében hasonló 

a helyzet Belgiumban és Luxemburgban is: 75% felett van a katolikusok aránya, a lakosság többi része 

protestáns csoportokhoz, régóta honos zsidó és bevándorolt muszlim közösségekhez tartozik, a népesség néhány 

százaléka pedig vallástalannak vallja magát. 

                                                           
3 Felhasznált források: Horváth P. é.n., Hunyadi L. 1995, 2002. 
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A Brit-szigeteken két eltérő vallási összetételű ország fekszik: Írország csaknem teljes egészében római 

katolikus, az Egyesült Királyság viszont alapvetően protestáns ország, de egyúttal igen vegyes felekezeti, vallási 

képet mutat: az anglikánok, presbiteriánusok mellett jelentős a más protestáns közösséghez tartozók, a római 

katolikusok és a zsidók száma is. A migrációs folyamatok eredményeként pedig a muszlimok, a hinduk, a 

buddhisták, a szikhek és más keleti vallások követői több milliós kisebbséget alkotnak. Egyre számottevőbb a 

vallási közösséghez, felekezethez nem tartozók száma és aránya. 

A következő jelentős vallásföldrajzi régió Észak-Európa. Minden országában a lutheránus (evangélikus) 

keresztények vannak abszolút, 95% körüli többségben; a fennmaradó néhány százalékot katolikus, protestáns és 

ortodox csoportok, kis létszámú zsidó közösségek és nem-keresztény bevándorlók, valamint a magukat vallás 

nélkülinek tekintők teszik ki. 

Nyugat-Közép-Európában – Ausztria és Liechtenstein kivételével – olyan vegyes felekezetű országokat 

találunk, amelyek vallási térképét a 16. és 17. század vallásháborúi alakították. A katolikusok és a protestánsok 

aránya közel azonos Hollandiában, Svájcban és Németországban. Utóbbi ország északi és keleti területein az 

evangélikusok, Dél-Németországban és a Rajna-vidéken a római katolikusok vannak többségben. A harmadik 

legnagyobb vallási közösség az iszlám, követőinek többsége itt letelepedett török és kurd. 

Kelet-Közép-Európa országai zömmel ugyancsak vegyes felekezetűek, de ezekben a római katolikusok 

abszolút többségben vannak (Csehország, Horvátország, Lengyelország, Magyarország, Szlovákia, Szlovénia). 

Felekezeti megoszlás szempontjából a leghomogénebb Lengyelország, ahol a római katolikusok aránya 90% 

körüli. Csehország abból a szempontból kiemelendő, hogy Európában itt az egyik legnagyobb a vallási 

közösséghez, felekezethez nem tartozók aránya. 

Magyarország népességének felekezeti megoszlása, valamint a római katolikusok területi elhelyezkedése a 4.2. 

táblázaton, illetve a 4.2. ábrán tanulmányozható. 

4.2. táblázat: A népesség vallás, felekezet szerinti megoszlása Magyarországon (1949-es, 2001-es, 2011-es 

népszámlálás) (fő, %) 
 

  
1949 2001 2011 

  
fő % fő % fő % 

       

Katolikus 6 488 755 70,5 5 558 961 54,5 3 871 

922 
38,9 

Ebből: római 

katolikus 
6 240 399 67,8 5 289 521 51,9 3 691 

389 
37,1 

görög katolikus 248 356 2,7 268 935 2,6 179 

176 
1,8 

Református 2 014 718 21,9 1 622 796 15,9 1 153 

454 
11,6 

Evangélikus 482 157 5,2 304 705 3,0 215 

093 
2,2 

Izraelita 133 861 1,5 12 871 0,1 10 965 0,1 

Más vallási 

közösséghez, 

felekezethez tartozó 

73 021 0,8 111 280 1,1 180 

941 
1,8 

Vallási közösséghez, 12 287 0,1 1 483 369 14,6 1 806 18,2 
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felekezethez nem 

tartozó 
409 

Nem kívánt 

válaszolni, nincs 

válasz 

– - 1 104 333 10,8 2 698 

844 
27,2 

       

Összesen 9 204 799 100 10 198 315 100 9 937 

628 
100 

Forrás: http://www.ksh.hu/nepszamlalas/tablak_teruleti_00 – 2013. 07. 15. 

 

4.2. ábra: A római katolikusok aránya településenként (2011) 

Forrás: GeoX Térinformatikai Kft. – 2013. 07. 15. 

Történeti okok következtében változatos képet mutat a három balti állam vallási statisztikája. Észtországban és 

Lettországban evangélikus többség van, a Szovjetunió fennállása idején betelepült orosz kisebbség ortodox 

vallású. Ebben a két országban igen magas a vallástalanok aránya. Litvániában a római katolikusok vannak 

abszolút többségben, amiben meghatározó szerepe van a több évszázados litván-lengyel kapcsolatoknak. 

Európa délkeleti, balkáni régióját túlnyomó többségében ortodox keresztények lakják. Ebbe a csoportba 

tartozik Bulgária (a lakosság mintegy 10%-a muszlim), Ciprus (a kisebbségben lévő török ciprióták iszlám 

hitűek), Görögország (talán a világ legnagyobb arányban ortodox keresztények által benépesített országa), 

Macedónia (több mint 25-30%-os iszlám hitű albán kisebbséggel) Montenegró, Románia (Erdélyben és a 

Partiumban jelentős katolikus és protestáns kisebbség, főként magyar nemzetiségű él), Szerbia. 

Bosznia-Hercegovina vallásilag és etnikailag is hárompólusú ország: a lakosság relatív többsége, mintegy 45%-

a szunnita muszlim bosnyák, egyharmada ortodox szerb, egyötöde római katolikus horvát. 

Albánia 1967-ben a világ első ateista államának nyilvánította magát. Az országban 1990-ben engedélyezték 

újra istentiszteletek tartását, de a lakosság jelentős része (muzulmánok és keresztények is) nem gyakorolja a 
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vallást. Korábbi becslések szerint a népesség 70%-a szunnita muszlim, 20%-a – főként a déli részeken – 

ortodox, 10%-a pedig – északon – katolikus keresztény. 

A balkánihoz hasonlóan Európa keleti régiójában is az ortodox kereszténység a domináns: 

Fehéroroszországban, Ukrajnában (mindkét ország nyugati területén jelentős római, illetve görög katolikus 

kisebbséggel), Moldáviában és Oroszországban. A Föld legnagyobb területű államának vallási képe az 

előbbieknél sokkal változatosabb: bár a többség itt is ortodox, de a lakosság 10-15%-a szunnita muszlim vallású. 

A kommunista idők emléke, hogy az országban ma is igen magas a vallástalanok aránya. 

A Transzkaukázus három országában három különböző vallás a domináns: az örmények döntő többsége az 

Örmény apostoli ortodox egyház híve (301-ben a világon először itt lett államvallás a kereszténység), a grúzok 

ortodox keresztények, az azeriek iszlám hitűek (többségük síita). 

Feladat: A 4.3. táblázat alapján elemezze Európa országainak felekezeti megoszlását, határozzon meg a 

kontinensen vallásföldrajzi régiókat! 

4.3. táblázat: Európa országainak felekezeti megoszlása (2010, 2013) 4 
 

Ország Pew Research Center – 

Pew Research Forum on Religion & 

Public Life a 

CIA – The World Factbook b 

Albánia 80,3% muszlim 

18% keresztény 

70% muszlim 

20% albán ortodox 

10% római katolikus 

Andorra 89,5% keresztény római katolikus (túlnyomórészt) 

Ausztria 80,4% keresztény 

5,4% muszlim 

73,6% római katolikus 

4,7% protestáns 

4,2% muszlim 

Azerbajdzsán 96,9% muszlim 

3% keresztény 

93,4% muszlim 

2,5% orosz ortodox 

2,3% örmény ortodox 

Belgium 64,2% keresztény 

29% nem tartozik vallási közösséghez, 

felekezethez 

5,9% muszlim 

75% római katolikus 

Bosznia-Hercegovina 52,3% keresztény 

45,2% muszlim 

40% muszlim 

31% ortodox 

15% római katolikus 

                                                           
4A téma jelentőségére és a vallásstatisztikai adatok körüli bizonytalanságra való tekintettel indokoltnak tartom az országok szerinti részletes, 
két adatbázist feldolgozó ismertetést. A táblázat csak az egyes országok legjelentősebb vallásainak, felekezeteinek adatait tartalmazza. 
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Bulgária 82,1% keresztény 

13,7% muszlim 

59,4% ortodox 

8,1% muszlim 

31,1% nem tartozik vallási közösséghez, 

felekezethez; ismeretlen 

Ciprus 73,2% keresztény 

25,3% muszlim 

78% görög ortodox 

18% muszlim 

Csehország 76,4% nem tartozik vallási 

közösséghez, felekezethez 

23,3% keresztény 

88,8% egyéb; ismeretlen; 

nem tartozik vallási közösséghez, 

felekezethez 

10,3% római katolikus 

Dánia 83,5% keresztény 

11,8% nem tartozik vallási közösséghez, 

felekezethez 

4,1% muszlim 

95% evangélikus 

3% egyéb keresztény 

2% muszlim 

Egyesült Királyság 71,1% keresztény 

21,3% nem tartozik vallási közösséghez, 

felekezethez 

4,4% muszlim 

1,3% hindu 

71,6% keresztény 

2,7% muszlim 

1% hindu 

24,7% egyéb; ismeretlen; 

nem tartozik vallási közösséghez, 

felekezethez 

Észtország 59,6% nem tartozik vallási 

közösséghez, felekezethez 

39,9% keresztény 

73,6% egyéb; ismeretlen; 

nem tartozik vallási közösséghez, 

felekezethez 

13,6% evangélikus 

12,8% ortodox 

Fehéroroszország 

(Belarusz) 
71,2% keresztény 

28,6% nem tartozik vallási közösséghez, 

felekezethez 

80% ortodox 

20% egyéb 

Finnország 81,6% keresztény 

17,6% nem tartozik vallási közösséghez, 

felekezethez 

82,5% evangélikus 

Franciaország 63% keresztény 

28%nem tartozik vallási közösséghez, 

felekezethez 

83-88% római katolikus 

5-10% muszlim 

4% nem tartozik vallási közösséghez, 
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7,5% muszlim 
felekezethez 

Görögország 88,1% keresztény 

6,1% nem tartozik vallási közösséghez, 

felekezethez 

5,3% muszlim 

98% görög ortodox 

1,3% muszlim 

Grúzia 88,5% keresztény 

10,7% muszlim 

83,9% ortodox 

9,9% muszlim 

3,9% örmény ortodox 

Hollandia 50,6% keresztény 

42,1% nem tartozik vallási közösséghez, 

felekezethez 

6% muszlim 

44,2% egyéb; ismeretlen 

30% római katolikus 

20% protestáns 

5,8% muszlim 

Horvátország 93,4% keresztény 

1,4% muszlim 

87,8% római katolikus 

4,4% ortodox 

1,3% muszlim 

Írország 92% keresztény 

1,1% muszlim 

87,4% római katolikus 

4,8% egyéb keresztény 

Izland 95% keresztény 80,7% evangélikus 

2,5% római katolikus 

16,8% egyéb; nem tartozik vallási 

közösséghez, felekezethez; ismeretlen 

Koszovó 87% muszlim 

11,4% keresztény 

muszlim 

szerb ortodox 

római katolikus 

Lengyelország 94,3% keresztény 89,8% római katolikus 

Lettország 55,8% keresztény 

43,8% nem tartozik vallási közösséghez, 

felekezethez 

63,7% nem tartozik vallási 

közösséghez, felekezethez; ismeretlen 

19,6% evangélikus 

15,3% ortodox 

Liechtenstein 91,9% keresztény 

5% muszlim 

76,2% római katolikus 

7% protestáns 
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Litvánia 89,8% keresztény 

10,0% nem tartozik vallási közösséghez, 

felekezethez 

79% római katolikus 

4,1% orosz ortodox 

1,9% protestáns 

Luxemburg 70,4% keresztény 

26,8% nem tartozik vallási közösséghez, 

felekezethez 

2,3% muszlim 

87% római katolikus 

13% egyéb 

Macedónia 59,3% keresztény 

39,3% muszlim 

64,7% ortodox 

33,3% muszlim 

Magyarország 81% keresztény 

18,6% nem tartozik vallási közösséghez, 

felekezethez 

51,9% római katolikus 

15,9% református 

3% evangélikus 

2,6% görög katolikus 

1% egyéb keresztény 

14,5% nem tartozik vallási közösséghez, 

felekezethez 

11,1% egyéb; ismeretlen; nem kívánt 

válaszolni 

Málta 97% keresztény 98% római katolikus 

Moldova 97,4% keresztény 98% ortodox 

Monaco 86% keresztény 

11,7% nem tartozik vallási közösséghez, 

felekezethez 

90% római katolikus 

10% egyéb 

Montenegró 78,1% keresztény 

18,7% muszlim 

74,2% ortodox 

17,7% muszlim 

3,5% katolikus 

Németország 68,7% keresztény 

24,7% nem tartozik vallási közösséghez, 

felekezethez 

5,8% muszlim 

34% protestáns 

34% római katolikus 

3,7% muszlim 

28,3% egyéb; nem tartozik vallási 

közösséghez, felekezethez 

Norvégia 84,7% keresztény 85,7% evangélikus 
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10,1% nem tartozik vallási közösséghez, 

felekezethez 

3,7% muszlim 

4,4% egyéb keresztény 

1,8% muszlim 

Olaszország 83,3% keresztény 

12,4% nem tartozik vallási közösséghez, 

felekezethez 

3,7% muszlim 

80% keresztény (túlnyomórészt római 

katolikus) 

20% muszlim, ateista, agnosztikus 

Oroszország 73,3% keresztény 

16,2% nem tartozik vallási közösséghez, 

felekezethez 

10% muszlim 

15-20% orosz ortodox 

10-15% muszlim 

2% egyéb keresztény 

(becslés a gyakorló hívőkre) 

Örményország 98,5% keresztény 94,7% örmény ortodox 

Portugália 93,8% keresztény 84,5% római katolikus 

2,2% egyéb keresztény 

13,3% egyéb; nem tartozik vallási 

közösséghez, felekezethez; ismeretlen 

Románia ˃ 99% keresztény 86,8% ortodox 

7,5% protestáns 

4,7% római katolikus 

San Marino 91,6% keresztény 

7,2% nem tartozik vallási közösséghez, 

felekezethez 

római katolikus 

Spanyolország 78,6% keresztény 

19% nem tartozik vallási közösséghez, 

felekezethez 

2,1% muszlim 

94% római katolikus 

6% egyéb 

Svájc 81,3% keresztény 

11,9% nem tartozik vallási közösséghez, 

felekezethez 

5,5% muszlim 

41,8% római katolikus 

35,3% protestáns 

4,3% muszlim 

1,8% ortodox 

16,8% egyéb; nem tartozik vallási 

közösséghez, felekezethez; ismeretlen 

Svédország 67,2% keresztény 87% evangélikus 
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27% nem tartozik vallási közösséghez, 

felekezethez 

4,6% muszlim 

13% egyéb 

Szerbia 92,5% keresztény 

4,2% muszlim 

85% szerb ortodox 

5,5% katolikus 

1,1% protestáns 

3,2% muszlim 

Szlovákia 85,3% keresztény 

14,3% nem tartozik vallási közösséghez, 

felekezethez 

68,9% római katolikus 

10,8% protestáns 

4,1% görög katolikus 

13,2% egyéb; nem tartozik vallási 

közösséghez, felekezethez; ismeretlen 

Szlovénia 78,4% keresztény 

18% nem tartozik vallási közösséghez, 

felekezethez 

3,6% muszlim 

57,8% katolikus 

2,4% muszlim 

2,3% ortodox 

37,5% egyéb; nem tartozik vallási 

közösséghez, felekezethez; ismeretlen 

Törökország 98% muszlim 99,8% muszlim (leginkább szunnita) 

Ukrajna 83,8% keresztény 

14,7% nem tartozik vallási közösséghez, 

felekezethez 

1,2% muszlim 

50,4% ukrán ortodox (Kijevi 

Patriarchátus) 

26,1% ukrán ortodox (Moszkvai 

Patriarchátus) 

8% görög katolikus 

7,2% ukrán autokefál ortodox 

2,2% római katolikus 

2,2% protestáns 

Vatikán ˃ 99% keresztény római katolikus 
a Forrás: The Global Religious Landscape – A Report on the Size and Distribution of the World’s Major Religious Groups as of 2010 – 
http://www.pewforum.org/files/2014/01/global-religion-full.pdf – 2013. 07. 17. 
b Forrás:   https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/  – 2013. 07. 20. 

2006-ban Észak-Amerika népességének több mint négyötöde (82,6%) keresztény vallású volt (4.4. táblázat). 

Az észak-amerikai keresztények 29,3%-a római katolikus, míg 23,9%-a valamely’ protestáns egyház híve. A 

muzulmánok és a zsidók aránya 1,8-1,8%-ot, az egyéb vallásúaké 3,3%-ot tett ki. A 19-20. század fordulójához 

képest jelentősen emelkedett a nem vallásosak (9,9%) és az ateisták (0,6%) száma és aránya. 

Feladat: A 4.4. táblázat adataialapján elemezze az észak-amerikai népesség vallási összetételének változását 

1900 és 2006 között! 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/
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4.4. táblázat: Észak-Amerika népességének vallási összetétele (1900, 2006) (millió fő) 
 

  
1900 2006 

Keresztények 79 276 

Római katolikusok 15 81 

Protestánsok 52 66 

Anglikánok 4 3 

Ortodoxok 1 7 

Muzulmánok 
  

6 

Hinduk 
  

2 

Kínai népi vallások 
  

1 

Buddhisták 
  

3 

Szikhek 
  

1 

Zsidók 1 6 

Törzsi vallásúak 
  

2 

Egyéb vallásúak 1 2 

Nem vallásosak 1 33 

Ateisták 
  

2 

Össznépesség 82 334 

Forrás: Kocsis K. 2010, 318. p. 

Észak-Amerika vallásföldrajzi helyzete: 5 

Kanada lakói közül legtöbben a római katolikusok vannak: 40% feletti arányuk a francia ajkú lakosságnak 

(Québec) és az Európából érkezett bevándorlóknak köszönhető. A protestánsok aránya együttesen 20% felett 

van: anglikánok, presbiteriánusok, lutheránusok, baptisták, de számtalan kisebb protestáns közösségnek is 

vannak hívei. Az ortodox keresztények, a zsidók és a muszlimok aránya külön-külön is meghaladja az 1%-ot, de 

viszonylag jelentős számban élnek itt hinduk, buddhisták, a szikh, a bahái és a kínai vallások hívei is. 

Kanadáénál jóval változatosabb az AmerikaiEgyesült Államok vallási térképe. „Az ország alapvető és 

hagyományos vallási karakterét tekintve protestáns jellegű: több száz kisebb-nagyobb olyan egyház és vallási 

közösség, szekta és mozgalom honos itt, amely a reformáció eszméiből született. Vannak közöttük a 

bevándorlók által hozott „hagyományos” protestáns közösségek, „amerikai” reformált egyházak és olyan „új 

vallások” is, amelyek a reformátorok hagyatékát a sajátos amerikai vallási „szabadelvűséggel” ötvözik.” 

(Horváth P. é.n.). A legnagyobb protestáns egyház a baptista (hívei között sok a fekete, és ez a többség hite a 

délkeleti államokban); a metodista és a presbiteriánus vallás inkább északnyugaton és a középső államokban, 

zömében a fehér amerikaiak között népszerű; az anglikánok és a lutheránusok többsége brit, illetve német és 

                                                           
5 Felhasznált források: Horváth P. é.n., Hunyadi L. 1995, 2002. 
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skandináv bevándorlók leszármazottja. Jellegzetesen amerikai, sajátosan fél-protestáns vallás a mormon (Utah 

és környéke) és a Jehova Tanúi (főleg a keleti partvidéken). 

A katolikus egyház egykor szórványként került az Egyesült Államokba, ma azonban hívei alkotják a legnagyobb 

egységes vallási közösséget. A déli és délnyugati államokban ők jelentik a többséget. A katolikusok egy része az 

ír, valamint az olasz bevándorlók leszármazottja, számukat később a Közép-Európából érkezettek emelték, az 

utóbbi évtizedekben pedig egyre növekedett soraikban a latin-amerikai bevándorlók aránya. Az ortodox 

kereszténységet szláv és görög bevándorlók hozták az országba. 

A világ legnagyobb zsidó közössége az Egyesült Államokban él, elsősorban a keleti part nagyvárosaiban, 

kiemelten New Yorkban. Az egyéb nem keresztény vallások követőinek száma és aránya a bevándorlások és a 

vallási áttérések révén jelentősen emelkedett az elmúlt évtizedekben, legtöbben a muszlimok vannak (ázsiai 

bevándorlók, iszlám hitre tért afroamerikaiak). 

Latin-Amerika vallási összetétele sokkal homogénebb, az egykori spanyol és portugál gyarmati uralom 

következményeként római katolikus hegemónia jellemzi. Néhány egykori angol és holland gyarmat (például 

Jamaica, Guyana, Suriname) kivételével a római katolikusok aránya mindenütt eléri vagy meghaladja a 90%-ot. 

2006-ban Latin-Amerikanépességének több mint 92,6%-a keresztény, 85,9%-arómai katolikus, 9,8%-a 

protestánsvallású volt (4.5. táblázat). Megállapítható, hogy ez a legkeresztényebb és ezen belül a 

legkatolikusabb kontinens. 

Új jelenség, hogy a helyi katolikus közösségeken belül jelentős szektásodási folyamat van kibontakozóban, 

ennek tünetei Brazíliában, Mexikóban különösen látványosak. 

A római katolikus többség mellett protestáns és zsidó közösségeket szinte mindenütt találunk (különösen 

Argentínában és Brazíliában), több karibi országban (Haiti – vudu, Jamaica – rasztafári, Kuba) pedig afro-

amerikai és indián szekták virágzanak. Brazíliában, Peruban, Bolíviában több helyen még élnek a régi törzsi 

kultuszok, Brazília nagyvárosaiban pedig a pünkösdi mozgalomnak és az „új vallásoknak” is jelentős arányban 

vannak hívei. 

Feladat: A 4.5. táblázat adataialapján elemezze a latin-amerikai népesség vallási összetételének változását 1900 

és 2006 között! 

4.5. táblázat: Latin-Amerika népességének vallási összetétele (1900, 2006) (millió fő) 
 

  
1900 2006 

Keresztények 62 527 

Római katolikusok 60 489 

Protestánsok 1 56 

Anglikánok 1 1 

Ortodoxok 
  

1 

Muzulmánok 
  

2 

Hinduk 
  

1 

Kínai népi vallások 
    

Buddhisták 
  

1 

Szikhek 
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Zsidók 
  

1 

Törzsi vallásúak 2 4 

Egyéb vallásúak 1 14 

Nem vallásosak 
  

16 

Ateisták 
  

3 

Össznépesség 65 569 

Forrás: Kocsis K. 2010, 318. p. 

Feladat: A 4.6. táblázat alapján elemezze Észak-, Közép- és Dél-Amerika országainak felekezeti megoszlását, 

határozzon meg a kontinensen vallásföldrajzi régiókat! 

4.6. táblázat: Amerika országainak felekezeti megoszlása (2010) 
 

Ország Pew Research Center – 

Pew Research Forum on Religion & Public 

Life a 

CIA – The World Factbook b 

Amerikai Egyesült 

Államok 
78,3% keresztény 

16,4% nem tartozik vallási közösséghez, 

felekezethez 

1,8% zsidó 

1,2% buddhista 

2,3% egyéb vallású 

51,3% protestáns 

23,9% római katolikus 

1,7% mormon 

1,6% egyéb keresztény 

1,7% zsidó 

19,8% egyéb; nem tartozik vallási 

közösséghez, felekezethez; ismeretlen 

Antigua és Barbuda 93% keresztény 

3,6% hagyományos (törzsi) vallások követője 

76,4% protestáns 

10,4% római katolikus 

5,4% egyéb keresztény 

Argentína 85,2% keresztény 

12,2% nem tartozik vallási közösséghez, 

felekezethez 

92% római katolikus 

2% protestáns 

2% zsidó 

Bahama-szigetek 96% keresztény 67,6% protestáns (35,4% baptista) 

13,5% római katolikus 

15,2% egyéb keresztény 

Barbados 95,2% keresztény 63,4% protestáns (28,3% anglikán) 
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4,2% római katolikus 

7% egyéb keresztény 

Belize 87,6% keresztény 

8,9% nem tartozik vallási közösséghez, 

felekezethez 

1,5% hagyományos (törzsi) vallások követője 

39,3% római katolikus 

Bolívia 93,9% keresztény 95% római katolikus 

5% protestáns 

Brazília 88,9% keresztény 

7,9% nem tartozik vallási közösséghez, 

felekezethez 

2,8% hagyományos (törzsi) vallások követője 

73,6% római katolikus 

15,4% protestáns 

Chile 89,4% keresztény 

8,6% nem tartozik vallási közösséghez, 

felekezethez 

1,5% hagyományos (törzsi) vallások követője 

70% római katolikus 

17,2% egyéb keresztény 

Costa Rica 90,9% keresztény 

7,9% nem tartozik vallási közösséghez, 

felekezethez 

76,3% római katolikus 

15,7% egyéb keresztény 

Dominikai Közösség 94,4% keresztény 

3% hagyományos (törzsi) vallások követője 

61,4% római katolikus 

20,6% protestáns 

8,9% egyéb keresztény 

Dominikai 

Köztársaság 
88% keresztény 

10,9% nem tartozik vallási közösséghez, 

felekezethez 

95% római katolikus 

Ecuador 94,1% keresztény 

5,5% nem tartozik vallási közösséghez, 

felekezethez 

95% római katolikus 

Grenada 96,6% keresztény 

1,3% hagyományos (törzsi) vallások követője 

53% római katolikus 

13,8% anglikán 

33,2% egyéb protestáns 

Guatemala 95,2% keresztény 

4,1% nem tartozik vallási közösséghez, 

római katolikus, protestáns, 

hagyományos (törzsi) vallások követője 
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felekezethez 

Guyana 66% keresztény 

24,9% hindu 

6,4% muszlim 

30,5% protestáns 

28,4% hindu 

8,1% római katolikus 

18,8% egyéb keresztény 

7,2% muszlim 

Haiti 86,9% keresztény 

10,6% nem tartozik vallási közösséghez, 

felekezethez 

2,2% hagyományos (törzsi) vallások követője 

80% római katolikus 

16% protestáns 

(a lakosság jelentős része vudu hívő) 

Honduras 87,6% keresztény 

10,5% nem tartozik vallási közösséghez, 

felekezethez 

1,1% hagyományos (törzsi) vallások követője 

97% római katolikus 

3% protestáns 

Jamaica 77,2% keresztény 

17,2% nem tartozik vallási közösséghez, 

felekezethez 

4,5% hagyományos (törzsi) vallások követője 

62,5% protestáns 

2,6% római katolikus 

35,1% egyéb; nem tartozik vallási 

közösséghez, felekezethez; ismeretlen 

Kanada 69% keresztény 

23,7% nem tartozik vallási közösséghez, 

felekezethez 

2,1% muszlim 

1,4% hindu 

1,2% hagyományos (törzsi) vallások követője 

1% zsidó 

42,6% római katolikus 

23,3% protestáns 

4,4% egyéb keresztény 

1,9% muszlim 

27,8% egyéb; nem tartozik vallási 

közösséghez, felekezethez; ismeretlen 

Kolumbia 92,5% keresztény 

6,6% nem tartozik vallási közösséghez, 

felekezethez 

90% római katolikus 

10% egyéb 

Kuba 59,2% keresztény 

23% nem tartozik vallási közösséghez, 

felekezethez 

17,4% hagyományos (törzsi) vallások 

követője 

85% római katolikus (névlegesen) 

Mexikó 95,1% keresztény 82,7% római katolikus 
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4,7% nem tartozik vallási közösséghez, 

felekezethez 
8% egyéb keresztény 

Nicaragua 85,8% keresztény 

12,5% nem tartozik vallási közösséghez, 

felekezethez 

1,4% hagyományos (törzsi) vallások követője 

58,5% római katolikus 

23,2% protestáns 

Panama 93% keresztény 

4,8% nem tartozik vallási közösséghez, 

felekezethez 

85% római katolikus 

15% protestáns 

Paraguay 96,9% keresztény 

1,7% hagyományos (törzsi) vallások követője 

89,6% római katolikus 

6,2% protestáns 

Peru 95,5% keresztény 

3% nem tartozik vallási közösséghez, 

felekezethez 

1% hagyományos (törzsi) vallások követője 

81,3% római katolikus 

Saint Kitts és Nevis 94,6% keresztény 

1,6% nem tartozik vallási közösséghez, 

felekezethez 

1,5% hindu 

1,3% hagyományos (törzsi) vallások követője 

anglikán, egyéb protestáns, római 

katolikus 

Saint Lucia 91,1% keresztény 

6% nem tartozik vallási közösséghez, 

felekezethez 

2,9% egyéb vallású 

67,5% római katolikus 

18,2% protestáns 

5,1% egyéb keresztény 

2,1% rasztafári 

Saint Vincent és a 

Grenadine-szigetek 
88,7% keresztény 

3,4% hindu 

2,5% nem tartozik vallási közösséghez, 

felekezethez 

2% hagyományos (törzsi) vallások követője 

1,5% muszlim 

75% protestáns (47% anglikán, 28% 

metodista) 

13% római katolikus 

12% egyéb 

Salvador 88,2% keresztény 

11% nem tartozik vallási közösséghez, 

felekezethez 

57,1% római katolikus 

21,2% protestáns 
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Suriname 51,6% keresztény 

19,8% hindu 

15,2% muszlim 

5,4% nem tartozik vallási közösséghez, 

felekezethez 

5,3% hagyományos (törzsi) vallások követője 

27,4% hindu 

25,2% protestáns 

22,8% római katolikus 

19,6% muszlim 

Trinidad és Tobago 65,9% keresztény 

22,7% hindu 

5,9% muszlim 

1,9% hagyományos (törzsi) vallások követője 

1,9% nem tartozik vallási közösséghez, 

felekezethez 

26% római katolikus 

25,8% protestáns 

5,8% egyéb keresztény 

22,5% hindu 

5,8% muszlim 

Uruguay 57,9% keresztény 

40,7% nem tartozik vallási közösséghez, 

felekezethez 

47,1% római katolikus 

11,1% nem katolikus keresztény 

41,8% egyéb; nem tartozik vallási 

közösséghez, felekezethez; ismeretlen 

Venezuela 89,3% keresztény 

10% nem tartozik vallási közösséghez, 

felekezethez 

96% római katolikus (névlegesen) 

2% protestáns 

a Forrás: The Global Religious Landscape – A Report on the Size and Distribution of the World’s Major Religious Groups as of 2010 – 

http://www.pewforum.org/files/2014/01/global-religion-full.pdf – 2013. 01. 17. 
bForrás: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/ – 2013. 07. 20. 

Ausztrália és Óceánia keresztény (81,8%) többségű terület (4.7. táblázat). A keresztényeken belül a római 

katolikusok és a protestánsok (anglikánok, presbiteriánusok, metodisták, stb.) aránya közel azonos. A hívőknek 

viszonylag kis része aktív, gyakorló tagja valamelyik egyháznak, a vallást a népesség jelentős része 

magánügynek tekinti. 

Feladat: A 4.7. táblázat adataialapján elemezze az ausztráliai és óceániai népesség vallási összetételének 

változását 1900 és 2006 között! 

4.7. táblázat: Ausztrália és Óceánia népességének vallási összetétele (1900, 2006) (millió fő) 
 

  
1900 2006 

Keresztények 5 27 

Római katolikusok 1 9 

Protestánsok 2 8 

Anglikánok 2 5 

Ortodoxok 
  

1 
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Muzulmánok 
    

Hinduk 
    

Kínai népi vallások 
    

Buddhisták 
  

1 

Szikhek 
    

Zsidók 
    

Törzsi vallásúak 1 
  

Egyéb vallásúak 
  

1 

Nem vallásosak 
  

4 

Ateisták 
    

Össznépesség 6 33 

Forrás: Kocsis K. 2010, 318. p. 

Feladat: A 4.8. táblázat alapján elemezze Ausztrália és Óceánia országainak felekezeti megoszlását, határozzon 

meg a kontinensen vallásföldrajzi régiókat! 

4.8. táblázat: Ausztrália és Óceánia országainak felekezeti megoszlása (2010) 
 

Ország Pew Research Center – 

Pew Research Forum on Religion & Public 

Life a 

CIA – The World Factbook b 

Ausztrália 67,3% keresztény 

24,2% nem tartozik vallási közösséghez, 

felekezethez 

2,7% buddhista 

2,4% muszlim 

1,4% hindu 

27,4% protestáns (18,7% anglikán) 

25,8% katolikus 

10,6% egyéb keresztény 

2,1% buddhista 

1,7% muszlim 

Fidzsi-szigetek 64,4% keresztény 

27,9% hindu 

6,3% muszlim 

55,4% protestáns (34,6% metodista) 

27,9% hindu 

9,1% római katolikus 

6,3% muszlim 

Kiribati 97% keresztény 55% római katolikus 

36% protestáns 
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3,1% mormon 

2,2% bahái 

Marshall-szigetek 97,5% keresztény 54,8% protestáns 

25,8% pünkösdi közösség 

8,4% római katolikus 

8,5% egyéb keresztény 

Mikronéziai 

Szövetségi Államok 
95,3% keresztény 

2,7% hagyományos (törzsi) vallások követője 

52,7% római katolikus 

41,7% protestáns (40,1% 

kongregacionalista) 

Nauru 79% keresztény 

8,1% hagyományos (törzsi) vallások követője 

4,5% nem tartozik vallási közösséghez, 

felekezethez 

1,1% buddhista 

45,8% protestáns 

33,2% római katolikus 

14,1% egyéb vallású 

Palau 86,7% keresztény 

1,2% nem tartozik vallási közösséghez, 

felekezethez 

12,1% egyéb vallású 

41,6% római katolikus 

23,3% protestáns 

18,7% egyéb vallású 

Pápua Új-Guinea ˃ 99% keresztény 69,4% protestáns 

27% római katolikus 

Salamon-szigetek 97,4% keresztény 

1,3% hagyományos (törzsi) vallások követője 

73,7% protestáns 

19% római katolikus 

4,4% egyéb keresztény 

Szamoa 96,8% keresztény 59,9 protestáns (34,8% 

kongregacionalista) 

19,6% római katolikus 

12,7% mormon 

Tonga 98,9% keresztény keresztény 

Tuvalu 96,7% keresztény 98,4% protestáns (97% 

kongregacionalista) 

Új-Zéland 57% keresztény 

36,6% nem tartozik vallási közösséghez, 

felekezethez 

50,8% nem tartozik vallási 

közösséghez, felekezethez; ismeretlen 

44,3% keresztény (11,6% katolikus, 



 A TÁRSADALOM, MINT 

ERŐFORRÁS ÉS KOCKÁZAT II. 

GYAKORLAT 

 

 49  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

2,1% hindu 

1,6% buddhista 

1,2% muszlim 

10,8% anglikán) 

2,1% hindu 

1,4% buddhista 

Vanuatu 93,3% keresztény 

4,1% hagyományos (törzsi) vallások követője 

55,6% protestáns (31,4% 

presbiteriánus) 

13,1% római katolikus 

13,8% egyéb keresztény 
a Forrás: The Global Religious Landscape – A Report on the Size and Distribution of the World’s Major Religious Groups as of 2010 – 
http://www.pewforum.org/files/2014/01/global-religion-full.pdf – 2013. 01. 17. 
b Forrás: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/ – 2013. 07. 20. 

6. 5. A világ népességének vallási megoszlása II. 

6.1. 5.1. Tartalom 

Regionális vallásföldrajzi vizsgálat II.: Afrika és Ázsia népességének felekezeti megoszlása, a legfontosabb 

vallási folyamatok, vallási régiók. 

6.2. 5.2. A tananyag kifejtése 

Afrika három meghatározó vallása a kereszténység, az iszlám és a törzsi vallások (5.1. táblázat, 5.1. ábra). A 

keresztények aránya 46,8%, az iszlám hitűeké 39,8, a törzsi vallások követőié 12,1%. Feltűnő, hogy nagyon 

alacsony a nem vallásosak, valamint az ateisták száma és aránya, ami azzal magyarázható, az afrikai emberek 

életében a hit, a vallási élmény nagyon fontos tényező, mindennapi életüket átszövik a vallásos-mágikus 

elképzelések és gyakorlatok. 

Feladat: Az 5.1. táblázat és az 5.1. ábra alapján elemezze az afrikai népesség vallási összetételének változását 

1900 és 2006 között! 

5.1. táblázat: Afrika népességének vallási összetétele (1900, 2006) (millió fő) 
 

  
1900 2006 

Keresztények 10 433 

Római katolikusok 2 152 

Protestánsok 3 122 

Anglikánok 1 45 

Ortodoxok 4 39 

Muzulmánok 35 368 

Hinduk 
  

3 

Kínai népi vallások 
    

Buddhisták 
    



 A TÁRSADALOM, MINT 

ERŐFORRÁS ÉS KOCKÁZAT II. 

GYAKORLAT 

 

 50  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Szikhek 
    

Zsidók 
    

Törzsi vallásúak 63 112 

Egyéb vallásúak 
  

2 

Nem vallásosak 
  

6 

Ateisták 
  

1 

Össznépesség 108 925 

Forrás: Kocsis K. 2010, 318. p. 

5.1. ábra: Afrika népességének vallási megoszlása (2006) 

Forrás: Kocsis K. 2010, 318. p. 

Afrika vallási régiói: 6 

Afrika vallási szempontból három nagyobb részre osztható: északon az iszlám a domináns vallás, délen a 

kereszténység, míg a kontinens középső része, Fekete-Afrika területe a dél felé terjedő iszlám, illetve az észak 

felé tért hódító kereszténység ütköző zónája, ahol még napjainkban is igen jelentős a törzsi vallások követőinek 

a száma. 

Afrika északi részén, az arab országokban az iszlám részesedése 95% feletti. Mauritánia, Marokkó, Algéria, 

Tunézia és Líbia területén a szunnita muszlimok mellett csak szórványban találunk más vallásúakat. Kissé eltérő 

helyzet Egyiptomban és Szudánban. Egyiptomban, amely az iszlám világ legfontosabb szellemi, tudományos 

központja, a szunnita muszlimok aránya 85-90% felett van, de él az országban több millió kopt keresztény – ez 

az arab világ legnagyobb keresztény közössége – és más keresztény közösségekhez tartozó szórvány is (Horváth 

P. é.n.). Szudán ugyan 90%-ban szunnita iszlám népességű, Dél-Szudánban azonban a keresztények és a törzsi 

vallások követői vannak többségben. 

Afrika következő nagy vallásföldrajzi régiója, amely a Szahara déli területeit, a Guineai-öböl vidékét és a 

Száhel-övezetet foglalja magában, vallásilag vegyes, de többségében muszlimok által lakott terület. A terület 

jellemzője, hogy a muszlimok aránya északról dél felé haladva csökken, a keresztényeké növekszik, a térség 

számos országában pedig ma is magas a törzsi vallások követőinek aránya. Nigériában, a régió és Afrika 

legnépesebb országában a nagyrészt északon élő muszlimok (hauszák, fulbék) és déli országrészben élő 

keresztények (jorubák, ibok) aránya közel azonos, közöttük az elmúlt időszakban több fegyveres konfliktus is 

volt. 

Afrika keleti részén is sokszínű a vallásföldrajzi kép. Etiópiában a lakosság legnagyobb része az ősi etióp (kopt) 

keresztény egyházhoz tartozik, amely meghatározó az ország életében. Eritreában a lakosság mintegy fele kopt 

keresztény, a másik fele pedig muszlim. Dzsibuti és Szomália lakosságának több mint 95%-a iszlám vallású. 

Utóbbi a térség egyetlen vallási szempontból homogén országa. Kenya, Uganda, Ruanda és Burundi keresztény 

többségűek, Tanzániában viszont kiegyenlített a keresztények, az iszlám hitűek és a törzsi vallások követőinek 

az aránya (az ország részét képező Zanzibár szigetén az iszlám egyeduralkodó). 

A Kongó vízrendszeréheztartozó afrikai régió a kontinensen a katolikus kereszténység talán legfontosabb 

centruma: Gabonban, a Kongói Köztársaságban, a Kongói Demokratikus Köztársaságban a római katolikusok 

vannak relatív vagy abszolút többségben. 

Afrika déli régiójában, a Kongó-medencétől délre a zömében protestáns kereszténység és a törzsi vallások 

világa a jellemző. A kivételt az egykori portugál gyarmatok, Angola és Mozambik jelentik, ahol a 

keresztényeken belül a római katolikusok vannak többségben. A terület meghatározó állama a Dél-afrikai 

                                                           
6 Felhasznált források: Horváth P. é.n., Hunyadi L. 1995, 2002. 
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Köztársaság, ahol a lakosság jelentős része protestáns keresztény (metodisták, holland reformátusok, stb.), de a 

katolikusok és az afro-keresztény vallások követői mellett az ázsiai bevándorlóknak köszönhetően több nem 

keresztény vallás közösségei is megtalálhatók (muszlimok, hinduk, buddhisták, stb.). 

Feladat: Az 5.2. táblázat alapján elemezze Afrika országainak felekezeti megoszlását, határozzon meg a 

kontinensen vallásföldrajzi régiókat! 

5.2. táblázat: Afrika országainak felekezeti megoszlása (2010) 
 

Ország Pew Research Center – 

Pew Research Forum on Religion & 

Public Life a 

CIA – The World Factbook b 

Algéria 97,9% muszlim 99% muszlim (szunnita) 

Angola 90,5% keresztény 

5,1% nem tartozik vallási közösséghez, 

felekezethez 

4,2% hagyományos (törzsi) vallások 

követője 

47% hagyományos (törzsi) vallások 

követője 

38% római katolikus 

15% protestáns 

Benin 53% keresztény 

23,8% muszlim 

18,1% hagyományos (törzsi) vallások 

követője 

27,1% katolikus 

24,4% muszlim 

17,3% vudu 

10,4% protestáns 

5,3% egyéb keresztény 

15,5% egyéb 

Bissau-Guinea 45,1% muszlim 

30,9% hagyományos (törzsi) vallások 

követője 

19,7% keresztény 

50% muszlim 

40% hagyományos (törzsi) vallások 

követője 

10% keresztény 

Botswana 72,1% keresztény 

20,6% nem tartozik vallási közösséghez, 

felekezethez 

6% hagyományos (törzsi) vallások követője 

71,6% keresztény 

6% badimo (botswanai hagyományos 

vallás) 

Burkina Faso 61,6% muszlim 

22,5% keresztény 

15,4% hagyományos (törzsi) vallások 

követője 

60,5% muszlim 

19% katolikus 

15,3% animista 

4,2% protestáns 

Burundi 91,5% keresztény 82,8% keresztény (61,4% római 

katolikus, 21,4% protestáns) 
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5,7% hagyományos (törzsi) vallások 

követője 

2,8% muszlim 

2,5% muszlim 

Comore-szigetek 98,3% muszlim 

1% hagyományos (törzsi) vallások követője 

98% muszlim (szunnita) 

Csád 55,3% iszlám 

40,6% keresztény 

1,4%hagyományos (törzsi) vallások követője 

53,1% muszlim 

20,1% katolikus 

14,2% protestáns 

7,3% animista 

Dél-afrikai 

Köztársaság 
81,2% keresztény 

14,9% nem tartozik vallási közösséghez, 

felekezethez 

1,7% muszlim 

1,1% hindu 

36,6% protestáns 

7,1% katolikus 

36% egyéb keresztény 

1,5% muszlim 

Dél-Szudán 60,5% keresztény 

32,9% hagyományos (törzsi) vallások 

követője 

6,2% muszlim 

animista, keresztény 

Dzsibuti 96,9% muszlim 

2,3% keresztény 

94% muszlim 

6% keresztény 

Egyenlítői-Guinea 88,7% keresztény 

5% nem tartozik vallási közösséghez, 

felekezethez 

4% muszlim 

1,7% hagyományos (törzsi) vallások 

követője 

keresztény (névlegesen, túlnyomórészt 

római katolikus) 

Egyiptom 94,9% muszlim 

5,1% keresztény 

90% muszlim 

9% kopt 

Elefántcsontpart 44,1% keresztény 

37,5% muszlim 

10,2% hagyományos (törzsi) vallások 

követője 

8% nem tartozik vallási közösséghez, 

felekezethez 

38,6% muszlim 

32,8% keresztény 

11,9% hagyományos (törzsi) vallások 

követője 
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Eritrea 62,9% keresztény 

36,6% muszlim 

muszlim, kopt, római katolikus, 

protestáns 

Etiópia 62,8% keresztény 

34,6% muszlim 

2,6% hagyományos (törzsi) vallások 

követője 

43,5% etióp ortodox 

33,9% muszlim 

18,6% protestáns 

Gabon 76,5% keresztény 

11,2% muszlim 

6% hagyományos (törzsi) vallások követője 

5,6% nem tartozik vallási közösséghez, 

felekezethez 

55-75% keresztény 

animista 

Gambia 95,1% muszlim 

4,5% keresztény 

90% muszlim 

8% keresztény 

Ghána 74,9% keresztény 

15,8% muszlim 

4,9% hagyományos (törzsi) vallások 

követője 

4,2% nem tartozik vallási közösséghez, 

felekezethez 

71,2% keresztény 

17,6% muszlim 

5,2% hagyományos (törzsi) vallások 

követője 

Guinea 84,4% muszlim 

10,9% keresztény 

2,7% hagyományos (törzsi) vallások 

követője 

85% muszlim 

8% keresztény 

7% hagyományos (törzsi) vallások 

követője 

Kamerun 70,3% keresztény 

18,3% muszlim 

5,3% nem tartozik vallási közösséghez, 

felekezethez 

3,3% hagyományos (törzsi) vallások 

követője 

40% keresztény 

40% hagyományos (törzsi) vallások 

követője 

20% muszlim 

Kenya 84,8% keresztény 

9,7% muszlim 

2,5% nem tartozik vallási közösséghez, 

felekezethez 

1,7% hagyományos (törzsi) vallások 

követője 

82,5% keresztény (47,4% protestáns, 

23,3% katolikus) 

11,1% muszlim 
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Kongói Köztársaság 85,9% keresztény 

9% nem tartozik vallási közösséghez, 

felekezethez 

2,8% hagyományos (törzsi) vallások 

követője 

50% keresztény 

48% animista 

Kongói Demokratikus 

Köztársaság 
95,8% keresztény 

1,8% nem tartozik vallási közösséghez, 

felekezethez 

1,5% muszlim 

50% római katolikus 

20% protestáns 

10% muszlim 

Közép-afrikai 

Köztársaság 
89,5% keresztény 

8,5% muszlim 

1% hagyományos (törzsi) vallások követője 

35% hagyományos (törzsi) vallások 

követője 

25% protestáns 

25% római katolikus 

15% muszlim 

Lesotho 96,8% keresztény 

3,1% nem tartozik vallási közösséghez, 

felekezethez 

80% keresztény 

20% hagyományos (törzsi) vallások 

követője 

Libéria 85,9% keresztény 

12% muszlim 

1,4% nem tartozik vallási közösséghez, 

felekezethez 

85,6% keresztény 

12,2% muszlim 

Líbia 96,6% muszlim 

2,7% keresztény 

97% muszlim (szunnita) 

Madagaszkár 85,3% keresztény 

6,9% nem tartozik vallási közösséghez, 

felekezethez 

4,5% hagyományos (törzsi) vallások 

követője 

3% muszlim 

52% hagyományos (törzsi) vallások 

követője 

41% keresztény 

7% muszlim 

Malawi 82,7% keresztény 

13% muszlim 

2,5% nem tartozik vallási közösséghez, 

felekezethez 

1,7% hagyományos (törzsi) vallások 

követője 

82,6% keresztény 

13% muszlim 
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Mali 92,4% muszlim 

3,2% keresztény 

2,7% nem tartozik vallási közösséghez, 

felekezethez 

1,6% hagyományos (törzsi) vallások 

követője 

94,8% muszlim 

2,4% keresztény 

2% animista 

Marokkó ˃ 99% muszlim 99% muszlim 

Mauritánia ˃ 99% muszlim 100% muszlim 

Mauritius 56,4% hindu 

25,3% keresztény 

16,7% muszlim 

48% hindu 

23,6% római katolikus 

16,6% muszlim 

8,6% egyéb keresztény 

Mozambik 56,7% keresztény 

18% muszlim 

17,9% nem tartozik vallási közösséghez, 

felekezethez 

7,4% hagyományos (törzsi) vallások 

követője 

28,4% katolikus 

27,7% protestáns 

17,9% muszlim 

Namíbia 97,5% keresztény 80-90% keresztény (legalább 50% 

evangélikus) 

10-20% hagyományos (törzsi) vallások 

követője 

Niger 98,4% muszlim 80% muszlim 

20% egyéb 

Nigéria 49,3% keresztény 

48,8% muszlim 

1,4% hagyományos (törzsi) vallások 

követője 

50% muszlim 

40% keresztény 

10% hagyományos (törzsi) vallások 

követője 

Nyugat-Szahara ˃ 99% muszlim muszlim 

Ruanda 93,4% keresztény 

3,6% nem tartozik vallási közösséghez, 

felekezethez 

1,8% muszlim 

1% hagyományos (törzsi) vallások követője 

56,5% római katolikus 

26% protestáns 

11,1% adventista 

4,6% muszlim 
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São Tomé és Príncipe 82,2% keresztény 

12,6% nem tartozik vallási közösséghez, 

felekezethez 

2,9% hagyományos (törzsi) vallások 

követője 

70,3% katolikus 

Seychelle-szigetek 94% keresztény 

2,1% hindu 

2,1% nem tartozik vallási közösséghez, 

felekezethez 

1,1% muszlim 

82,3% római katolikus 

7,5% protestáns 

3,4% egyéb keresztény 

2,1% hindu 

1,1% muszlim 

Sierra Leone 78% muszlim 

20,9% keresztény 

60% muszlim 

30% hagyományos (törzsi) vallások 

követője 

10% keresztény 

Szenegál 96,4% muszlim 

3,6% keresztény 

94% muszlim 

5% keresztény 

Szomália ˃ 99% muszlim muszlim (szunnita) 

Szudán 90,7% muszlim 

5,4% keresztény 

2,8% hagyományos (törzsi) vallások 

követője 

muszlim (szunnita) 

Szváziföld 88,1% keresztény 

10,1% nem tartozik vallási közösséghez, 

felekezethez 

1% hagyományos (törzsi) vallások követője 

40% zionista (a kereszténység és egy 

helyi ősi vallás keveréke) 

20% római katolikus 

10% iszlám 

30% egyéb 

Tanzánia 61,4% keresztény 

35,2% muszlim 

1,8% hagyományos (törzsi) vallások 

követője 

35% afrikai hagyományos (törzsi) 

vallások követője 

35% muszlim (Zanzibár: 99%) 

30% keresztény 

Togo 43,7% keresztény 

35,6% hagyományos (törzsi) vallások 

követője 

14% muszlim 

51% hagyományos (törzsi) vallások 

követője 

29% keresztény 

20% muszlim 
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6,2% nem tartozik vallási közösséghez, 

felekezethez 

Tunézia ˃ 99% muszlim 98% muszlim 

Uganda 86,7% keresztény 

11,5% muszlim 

42% protestáns (35,9% anglikán) 

41,9% római katolikus 

12,1% muszlim 

Zambia 97,6% keresztény 50-75% keresztény 

24-49% muszlim és hindu 

Zimbabwe 87% keresztény 

7,9% nem tartozik vallási közösséghez, 

felekezethez 

3,8% hagyományos (törzsi) vallások 

követője 

50% részben keresztény, részben 

törzsi vallások követője 

25% keresztény 

24% hagyományos (törzsi) vallások 

követője 

Zöld-foki Köztársaság 89,1% keresztény 

9,1% nem tartozik vallási közösséghez, 

felekezethez 

1,5% hagyományos (törzsi) vallások 

követője 

római katolikus (törzsi vallásokkal 

keveredve) 

protestáns 

a Forrás: The Global Religious Landscape – A Report on the Size and Distribution of the World’s Major Religious Groups as of 2010 – 

http://www.pewforum.org/files/2014/01/global-religion-full.pdf – 2013. 01. 17. 
b Forrás: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/ – 2013. 07. 20. 

Ázsia a legheterogénebb kontinens vallási szempontból (5.3. táblázat, 5.2. ábra): a relatív többségben lévő 

muzulmánok aránya 23,5%, a hinduké 21,9, a kínai népi vallások követőié, a buddhistáké és a keresztényeké 9-

10, a törzsi vallásúaké 3,7%. Néhány ország politikai viszonyai miatt 18,8%-ra tehető a 2006-os adatok alapján 

a nem vallásosak, illetve az ateisták aránya. 

Feladat: Az 5.3. táblázat és az 5.2. ábra alapján elemezze az ázsiai népesség vallási összetételének változását 

1900 és 2006 között! 

5.3. táblázat: Ázsia népességének vallási összetétele (1900, 2006) (millió fő) 
 

  
1900 2006 

Keresztények 23 354 

Római katolikusok 11 126 

Protestánsok 1 59 

Anglikánok 
  

1 

Ortodoxok 7 13 

Muzulmánok 160 927 
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Hinduk 203 865 

Kínai népi vallások 380 386 

Buddhisták 127 376 

Szikhek 3 25 

Zsidók 1 6 

Törzsi vallásúak 51 145 

Egyéb vallásúak 14 123 

Nem vallásosak 
  

617 

Ateisták 
  

127 

Össznépesség 962 3951 

Forrás: Kocsis K. 2010, 318. p. 

5.2. ábra: Ázsia népességének vallási megoszlása (2006) 

Forrás: Kocsis K. 2010, 318. p. 

Ázsia vallási régiói: 7 

Ázsia vallási térképén néhány nagy, nem keresztény hitrendszer dominál. A Közel- és a Közép-Kelet és a 

belső-ázsiai térség az iszlám világ része. 

Törökországban a muszlimok aránya 98%, döntő többségük szunnita (az ország keleti részében élnek síiták). 

Bár az országban van az ortodox kereszténység legfontosabb főpapi széke, a Konstantinápolyi Patriarchátus, a 

különféle keresztény hitvallások képviselői együttesen is csak a lakosság töredékét jelentik (Horváth P. é.n.). 

A Közel-Keleten Izrael képezi a „kakukktojást”, ugyanis népességnek háromnegyede zsidó vallású. A Palesztin 

Autonómia területén, a Gázai övezetben és Ciszjordániában viszont az iszlám hegemóniája figyelhető meg. 

Kiemelésre méltó még a vallásilag megosztott Libanon, ahol a muszlim többség 60%-os, a keresztények 

együttes aránya pedig megközelíti a 40%-ot. 

Az iszlám szülőföldjén, az Arab-félszigeten is minden országban 95% felett van a Próféta követőinek aránya; 

változatosságot inkább az jelent, hogy Jemen népességének több mint fele síita, míg máshol a szunniták vannak 

igen nagy többségben, Szaúd-Arábia pedig a szunnita iszlám vahhabita ágát követi (Horváth P. é.n.). 

Irak és Irán lakossága több mint 95%-ban iszlám hitű. Eltérőek viszont abban, hogy előbbi országban a síiták 

aránya kétharmados (elsősorban az északon élő arabok és kurdok szunniták), utóbbiban pedig 90% körüli (a 

másik síita ország a térségben Azerbajdzsán, amelyet az előző leckében említettünk). 

Önálló vallásföldrajzi régiót jelentenek Ázsia földjén a szovjet uralom alól az 1990-es évtized elején önállóvá 

vált közép-ázsiai köztársaságok. Az államalkotó nemzetek szunnita iszlám hitűek, viszont mind az öt 

országban találunk vallási kisebbségeket, elsősorban a Szovjetunió időszaka alatt betelepült orosz ortodox 

keresztényeket (legnagyobb arányban Kazahsztánban és Kirgizisztánban). 

Az indiai szubkontinens a hinduizmus és az iszlám ütközőzónája, a buddhizmus egykori szülőföldje. Az Indiai 

Köztársaságban a hinduk aránya 80%-os, itt él a hinduizmus követőinek több mint 90%-a (Nepál a másik hindu 

többségű ország a térségben). Az iszlám hitűek aránya 13-14%, de ez az ország hatalmas népességszáma miatt 

                                                           
7 Felhasznált források: Horváth P. é.n., Hunyadi L. 1995, 2002. 
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(India a Föld második legnépesebb országa) mintegy 170 millió főt jelent, a világ második legnagyobb muszlim 

közösségét (a pontatlan statisztikai adatok miatt Indiát és Pakisztánt egyaránt találhatjuk a második helyen). A 

keresztények (az ország délnyugati része) és a szikh vallásúak (Pandzsáb) aránya 2-2% körül van. A régió 

szunnita muszlim országai Afganisztán, Pakisztán és Banglades, Srí Lanka domináns vallása viszont a théraváda 

buddhizmus (a szingaléz többség buddhista, a tamil kisebbség hindu). 

Önálló, vallásilag változatos terület a délkelet-ázsiai térség. Mianmar és Thaiföld lakosságának többsége a 

théraváda buddhizmus követője, Kambodzsában, Laoszban és Vietnamban a mahájána buddhizmus hívei 

vannak többségben. Malajzia a régió vallási értelemben legváltozatosabb képet mutató országa, szunnita 

muszlim abszolút többséggel. Indonéziában a szunnita iszlám részesedése 85% feletti, az abszolút számokat 

tekintve ebben az országban él a legtöbb muszlim a világon (több mint 200 millió fő). A térség másik 

szigetországa, a Fülöp-szigetek – az egykori spanyol gyarmati uralom eredményeként – zömében római 

katolikus, közösségük a legnagyobb Ázsiában. 

Kína lakosságának felekezeti megoszlását a maoista időszak vallásellenes intézkedései, valamint a 

konfucianizmus, a taoizmus és a mahájána buddhizmus keveredése (a kínai univerzalizmus) miatt lehetetlen 

pontosan megadni. Tibet a lámai buddhizmus szülőhelye, a Kínai északnyugati részén található Hszincsiang–

Ujgur Autonóm Terület lakossága iszlám többségű, a zömében a keleti országrész nagyvárosaiban élő 

keresztények aránya 4%. 

Különleges képet mutat vallási tekintetben a Koreai-félsziget. Északon, ahol „hivatalosan” a lakosság 70%-a 

vallástalan, buddhistákat és az univerzalizmus híveit találjuk. Dél-Koreában e két vallás követőinek jelenléte 

mellett különös jelenség a keresztények magas aránya: az országban a protestáns egyházak és szekták hívei a 

népesség mintegy negyedét teszik ki, a katolikusok részesedése pedig 7-8% (Horváth P. é.n.). 

Japánban a sintoizmus és a zen-buddhizmus „összeolvadása” miatt nem lehet a felekezeti megoszlást pontosan 

megadni. Sok japán – elsősorban a fiatal korosztály tagjai – szembehelyezkedik a vallásokkal, ezért magas a 

vallási közösséghez, felekezethez nem tartozók aránya. 

Feladat: Az 5.4. táblázat alapján elemezze Ázsia országainak felekezeti megoszlását, határozzon meg a 

kontinensen vallásföldrajzi régiókat! 

5.4. táblázat: Ázsia országainak felekezeti megoszlása (2010) 
 

Ország Pew Research Center – 

Pew Research Forum on Religion & Public 

Life a 

CIA – The World Factbook b 

Afganisztán ˃ 99% muszlim 80% szunnita muszlim 

19% síita muszlim 

Bahrein 70,3% muszlim 

14,5% keresztény 

9,8% hindu 

2,5% buddhista 

81,2% muszlim 

9% keresztény 

9,8% egyéb 

Banglades 89,8% muszlim 

9,1% hindu 

89,5% muszlim 

9,6% hindu 

Bhután 74,7% buddhista 

22,6% hindu 

1,9% hagyományos (törzsi) vallások követője 

75% buddhista (lámaizmus) 

25% hindu 
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Brunei 75,1% muszlim 

9,4% keresztény 

8,6% buddhista 

6,2% hagyományos (törzsi) vallások követője 

67% muszlim 

13% buddhista 

10% keresztény 

10% egyéb 

Egyesült Arab 

Emírségek 
76,9% muszlim 

12,6% keresztény 

6,6% hindu 

2,0% buddhista 

96% muszlim (16% síita) 

4% egyéb 

Fülöp-szigetek 92,6% keresztény 

5,5% muszlim 

1,5% hagyományos (törzsi) vallások követője 

82,9% katolikus (80,9% római 

katolikus) 

5% muszlim 

India 79,5% hindu 

14,4% muszlim 

2,5% keresztény 

80,5% hindu 

13,4% muszlim 

2,3% keresztény 

1,9% szikh 

Indonézia 87,2% muszlim 

9,9% keresztény 

1,7% hindu 

86,1% muszlim 

5,7% protestáns 

3% római katolikus 

1,8% hindu 

Irak 99% muszlim 97% muszlim (60-65% síita, 32-37% 

szunnita) 

Irán ˃ 99% muszlim 98% muszlim (89% síita, 9% 

szunnita) 

Izrael 75,6% zsidó 

18,6% muszlim 

3,1% nem tartozik vallási közösséghez, 

felekezethez 

2% keresztény 

75,1 zsidó 

17,4% muszlim 

2% keresztény 

1,6% drúz 

Japán 57% nem tartozik vallási közösséghez, 

felekezethez 

36,2% buddhista 

1,6% keresztény 

83,9% sintó 

71,4% buddhista 

2% keresztény 
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Jemen ˃ 99% muszlim muszlim 

Jordánia 97,2% muszlim 

2,2% keresztény 

92% muszlim (szunnita) 

6% keresztény 

Kambodzsa 96,9% buddhista 

2% muszlim 

96,4% buddhista 

2,1% muszlim 

Katar 67,7% muszlim 

13,8% keresztény 

13,8% hindu 

3,1% buddhista 

77,5% muszlim 

8,5% keresztény 

14% egyéb 

Kazahsztán 70,4% muszlim 

24,8% keresztény 

4,2%nem tartozik vallási közösséghez, 

felekezethez 

70,2% muszlim 

26,2% keresztény (23,9% orosz 

ortodox) 

Kelet-Timor ˃ 99% keresztény 98% római katolikus 

Kína (Kínai 

Népköztársaság) 
52,2% nem tartozik vallási közösséghez, 

felekezethez 

21,9% hagyományos kínai vallások követője 

18,2% buddhista 

5,1% keresztény 

1,8% muszlim 

taoista 

buddhista 

3-4% keresztény 

1-2% muszlim 

Kirgizisztán 88% muszlim 

11,4% keresztény 

75% muszlim 

20% orosz ortodox 

Koreai Köztársaság 

(Dél-Korea) 
46,4% nem tartozik vallási közösséghez, 

felekezethez 

29,4% keresztény 

22,9% buddhista 

43,3% nem tartozik vallási 

közösséghez, felekezethez 

31,6% keresztény(24% protestáns, 

7,6% római katolikus) 

24,2% buddhista 

Koreai Népi 

Demokratikus 

Köztársaság 

(Észak-Korea) 

71,3% nem tartozik vallási közösséghez, 

felekezethez 

12,3% hagyományos (törzsi) vallások követője 

2% keresztény 

1,5% buddhista 

buddhista, konfuciánus, keresztény 
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12,9% egyéb vallású 

Kuvait 74,1% muszlim 

14,3% keresztény 

8,5% hindu 

2,8% buddhista 

85% muszlim (70% szunnita, 30% 

síita) 

15% egyéb 

Laosz 66% buddhista 

30,7% hagyományos (törzsi) vallások követője 

1,5% keresztény 

67% buddhista 

31,5% egyéb 

1,5% keresztény 

Libanon 61,3% muszlim 

38,3% keresztény 

59,7% muszlim 

39% keresztény 

Malajzia 63,7% muszlim 

17,7% buddhista 

9,4% keresztény 

6% hindu 

2,3% hagyományos (törzsi) vallások követője 

60,4% muszlim 

19,2% buddhista 

9,1% keresztény 

6,3% hindu 

2,6% hagyományos kínai vallások 

követője 

Maldív-szigetek 98,4% muszlim muszlim (szunnita) 

Mianmar 80,1% buddhista 

7,8% keresztény 

5,8% hagyományos (törzsi) vallások követője 

4% muszlim 

1,7% hindu 

89% buddhista 

4% keresztény 

4% muszlim 

Mongólia 55,1% buddhista 

35,9% nem tartozik vallási közösséghez, 

felekezethez 

3,5% hagyományos (törzsi) vallások követője 

3,2% muszlim 

2,3% keresztény 

50% buddhista (lámaizmus) 

40% nem tartozik vallási közösséghez, 

felekezethez 

6% sámánista és keresztény 

4% muszlim 

Nepál 80,7% hindu 

10,3% buddhista 

4,6% muszlim 

80,6% hindu 

10,7% buddhista 

4,2% muszlim 
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3,7% hagyományos (törzsi) vallások követője 

Omán 85,9% muszlim 

6,5% keresztény 

5,5% hindu 

75% ibadita muszlim 

25% egyéb (szunnita és síita muszlim, 

hindu) 

Pakisztán 96,4% muszlim 

1,9% hindu 

1,6% keresztény 

96,4% muszlim (85-90% szunnita, 10-

15% síita) 

Palesztina (Palesztin 

Autonómia) 
97,6% muszlim 

2,4% keresztény 

Gázai övezet: 99,3% muszlim 

Ciszjordánia: 75% muszlim, 17% 

zsidó, 8% keresztény és egyéb 

Srí Lanka 69,3% buddhista 

13,6% hindu 

9,8% muszlim 

7,3% keresztény 

69,1% buddhista 

7,6% muszlim 

7,1% hindu 

6,2% keresztény 

Szaúd-Arábia 93% muszlim 

4,4% keresztény 

1,1% hindu 

100% muszlim 

Szingapúr 33,9% buddhista 

18,2% keresztény 

16,4% nem tartozik vallási közösséghez, 

felekezethez 

14,3% muszlim 

5,2% hindu 

2,3% hagyományos (törzsi) vallások követője 

9,7% egyéb vallású 

42,5% buddhista 

14,9% muszlim 

8,5% taoista 

4,8% katolikus 

9,8% egyéb keresztény 

4% hindu 

Szíria 92,8% muszlim 

5,2% keresztény 

74% szunnita muszlim 

16% egyéb muszlim 

10% keresztény 

Tajvan 

(Kínai Köztársaság) 

44,2% hagyományos kínai vallások követője 

21,3% buddhista 

12,7% nem tartozik vallási közösséghez, 

felekezethez 

93% buddhista és taoista 

4,5% keresztény 
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5,5% keresztény 

16,3% egyéb vallású 

Tádzsikisztán 96,7% muszlim 

1,6% keresztény 

85% szunnita muszlim 

5% síita muszlim 

10% egyéb 

Thaiföld 93,2% buddhista 

5,5% muszlim 

94,6% buddhista 

4,6% muszlim 

Türkmenisztán 93% muszlim 

6,4% keresztény 

89% muszlim 

9% keleti ortodox 

Üzbegisztán 96,7% muszlim 

2,3% keresztény 

88% muszlim 

9% keleti ortodox 

Vietnam 45,3% hagyományos (törzsi) vallások 

követője 

29,6% nem tartozik vallási közösséghez, 

felekezethez 

16,4% buddhista 

8,2% keresztény 

80,8% nem tartozik vallási 

közösséghez, felekezethez 

9,3% buddhista 

6,7% katolikus 

a Forrás: The Global Religious Landscape – A Report on the Size and Distribution of the World’s Major Religious Groups as of 2010 – 

http://www.pewforum.org/files/2014/01/global-religion-full.pdf – 2013. 01. 17. 
b Forrás: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/ – 2013. 07. 20. 

7. 6. A legjelentősebb vallások vallásföldrajzi 
vizsgálata I. 

7.1. 6.1. Tartalom 

Ágazati vallásföldrajz I.: a zsidó vallás, a kereszténység és az iszlám kialakulása, története, legfontosabb tanai, 

területi jellemzői. 

7.2. 6.2. A tananyag kifejtése8 

A zsidó vallás (izraelita9 vallás) monoteista, a három ábrahámi vallás egyike, a Kr. e. 2. és 1. évezredben alakult 

ki a történelmi Izraelben és Júdeában. A zsidó vallás alapja az egyistenhit, valamint a Tóra, az isteni törvények 

megtartása. A Tóra a zsidók legrégibb írásos emlékeit őrzi, leírja a zsidó nép őstörténetét a világ teremtésétől, 

Istennel kötött szövetségein keresztül, a Mózes közvetítése által kapott törvényekig. A hagyomány szerint Isten 

a Sínai-hegyi kinyilatkoztatásakor adta át Mózesnek, aki továbbadta azt a zsidó népnek. Mózes öt könyve 

foglalja magában a Tóra írott részét, a Talmud pedig a posztbiblikus zsidó irodalom legfontosabb, tematikus 

rendszerbe foglalt gyűjteménye, a zsidóság jogi és vallási alapvetése, szokásjogi gyűjteménye, 

bibliaértelmezéseinek tárháza. 

                                                           
8Felhasznált források: Becsei J. 2004, Horváth P. (é.n.), Hunyadi L. 1995, Kocsis K. 2010, Kovács Z. 2010. 
9Az izraelita vallás kifejezés elsősorban a 19. században és a 20. század utolsó évtizedéig volt használatos Magyarországon, a hazai hívők 
ma inkább a zsidó szóval definiálják önmagukat és vallásukat. 
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A zsidó vallás követőinek a számát a legtöbb szakirodalom és vallásstatisztika 15 és 20 millió fő közé teszi. A 

második világháborús vészkorszak és az azt követő évek (Izrael államát 1948-ban alapították) alaposan 

átrendezte a zsidóság területi elhelyezkedését. A legnépesebb zsidó vallási közösség ma az Egyesült 

Államokban él, mintegy 6-8 milliós lélekszámmal. Területileg a keleti part nagyvárosaiban, azon belül New 

Yorkban koncentrálódnak. A második legtöbb zsidó (6 millió fő) Izraelben él, ahol abszolút többségben vannak 

(egyedüliként a világ országait tekintve), az össznépesség háromnegyedét teszik ki. Jelentős zsidó kisebbséget 

találunk Oroszországban, Franciaországban, Ukrajnában, az Egyesült Királyságban, Németországban és 

Magyarországon (számukat 80 és 200 ezer fő közé teszik, a legelfogadottabb a 100 ezres érték). Az amerikai 

kontinensen az Egyesült Államok mellett Kanada, Argentína és Brazília emelhető ki, Afrikában pedig a Dél-

afrikai Köztársaság. A zsidó hit követőinek néhány ezer, ritkábban tízezer fős csoportjai a világ szinte minden 

országában megtalálhatók. 

Feladat: 

1. Az alábbi (6.1. – 6.2.) tematikus térképek, valamint táblázatok adatainak felhasználásával mutassa be a zsidó 

vallás követetőinek földrajzi elhelyezkedését! 

2. Magyar és idegen nyelvű szakirodalmak feldolgozásával mutassa be a zsidó vallás kialakulását, történetét, 

legfontosabb tanait, valamint a tanítások hatását a társadalmi-gazdasági életre! 

 

6.1. ábra: A zsidóság területi eloszlása a Földön I. (2010) 

Forrás:  http://www.economist.com/blogs/graphicdetail/2012/07/daily-chart-16 – 2013 . 08. 01. 

http://www.economist.com/blogs/graphicdetail/2012/07/daily-chart-16%20-%202013
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6.2. ábra: A zsidóság területi eloszlása a Földön II. (2010) 

Forrás:  http://www.pewforum.org/files/2014/01/global-religion-full.pdf – 42 . p. – 2013. 08. 01. 

 

6.1. táblázat: A zsidók nagy régiók szerinti területi eloszlása a Földön (2010) 

Forrás:  http://www.pewforum.org/files/2014/01/global-religion-full.pdf – 43 . p. – 2013. 08. 01. 

http://www.pewforum.org/files/2014/01/global-religion-full.pdf%20–%20%2017
http://www.pewforum.org/files/2014/01/global-religion-full.pdf%20–%20%2017
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6.2. táblázat: A rangsor első 10 országa, ahol a legtöbb zsidó vallású él (2010) 

Forrás:  http://www.pewforum.org/files/2014/01/global-religion-full.pdf – 43 . p. – 2013. 08. 01. 

A kereszténység egyistenhívő vallás, több mint 2,2 milliárd követőjével a világ legnagyobb vallási közössége. 

A kereszténység az Ószövetségen, valamint Keresztelő Jánosnak, Jézus Krisztusnak és első követőiknek az 

Újszövetségben leírt életén és tanításaikon alapul. A keresztények hite szerint Jézus az ószövetségi próféciák 

által megjövendölt Messiás, más néven Krisztus, az emberiség megváltója a bűntől. Jézust a keresztény hit Isten 

fiának tartja, aki teljes Isten és teljes ember egy személyben. 

Hívei ma a világ csaknem minden országában megtalálhatók, legalább szórvány közösségek formájában. 

Európa, Amerika, valamint Ausztrália és Óceánia népességének döntő része ennek a hitnek a követője. Afrika 

lakosságának valamivel kevesebb, mint a fele ugyancsak keresztény, Ázsiában viszont az arányuk mindössze 5 

és 10% közötti (Ázsiában a keresztény misszióknak sokkal kisebb volt a hatása, hiszen itt már kialakult, fejlett 

vallásokkal találták szembe magukat). 

A kereszténység számos, kultúránként változó vallásgyakorlatból és számos különféle hitet valló felekezetből 

tevődik össze. Az elmúlt két évezredben kialakult keresztény felekezetek négy fő ágazatba, az ókeleti, az 

ortodox és katolikus, illetve a protestáns (és neoprotestáns) egyházakba csoportosíthatók 

(http://hu.wikipedia.org/wiki/Kereszt%C3%A9nys%C3%A9g). 

A kereszténység első évszázadaiban Krisztus minden követője katolikusnak nevezte magát (a görög katholikosz 

szó „általános”t vagy „egyetemes”t jelent). Az egyházszakadások után azokat a nyugati keresztényeket nevezik 

katolikusnak, akik elfogadják a Róma püspökét, a pápát egyházfőnek. 

A római katolikus egyház a világ legnagyobb egységes vallási közössége, híveinek a száma mintegy 1,2 

milliárd fő. Előzménye a Római Birodalom nyugati felének latin kultúrájú kereszténysége volt, amelynek útja 

1054-ben vált el a keleti, görög egyházétól, a reformáció egyházainak kiválása után pedig Európa számos 

régiójában megfogyatkozott vagy együttélésre kényszerült a protestáns közösségekkel (Horváth P. é.n.). 

Híveinek több mint 40%-a ma már Latin-Amerikában él (a kontinens lakosságának több mint 85%-a római 

katolikus), európai a hívek negyede, de jelentős a számuk Afrikában, Ázsiában és Észak-Amerikában is. A 

katolikus világban Európa, Európában a katolikus egyház jelentősége ma is meghatározó, különösen a földrész 

déli, délnyugati mediterrán térségében, Írországban, Belgiumban és a közép-európai országok többségében 

(kiemelten Lengyelországban). Az Egyesült Államok kapcsán érdekes, hogy a protestantizmus fellegvárának 

számító országban ez a relatív többség vallása, messze a legnagyobb szervezett vallási közösség, aránya és 

jelentősége folyamatosan növekszik. Afrikában ma is zajlik a missziós vetélkedés a keresztények és a 

muszlimok, a katolikus és a protestáns hittérítés között. Fekete-Afrikában és a kontinens déli területein a 

felekezeti arányok a korábbi gyarmati uralommal hozhatók összefüggésbe: az egykori brit gyarmatokon a 

http://www.pewforum.org/files/2014/01/global-religion-full.pdf%20–%20%2018
http://hu.wikipedia.org/wiki/Kult%C3%BAra
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Felekezet&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%93keleti_egyh%C3%A1zak
http://hu.wikipedia.org/wiki/Ortodox_egyh%C3%A1zak
http://hu.wikipedia.org/wiki/Katolicizmus
http://hu.wikipedia.org/wiki/Protest%C3%A1ns
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protestáns, a francia, belga, portugál befolyási övezetben a katolikus kereszténység jelenléte a meghatározó, 

terjeszkedése pedig – a "természetvallások" rovására – még ma is tart (Horváth P. é.n.). A legkisebb mértékben 

keresztény és katolikus kontinens Ázsia, ahol egyetlen országban, a Fülöp-szigeteken többségi vallás a 

katolikus. 

A kereszténység második legjelentősebb csoportját, mintegy 400 millió fővel a protestáns egyházak és vallási 

közösségek jelentik, amelyek a római katolikus egyházból kiválva a 16. századtól jöttek létre. Számtalan kisebb-

nagyobb egyházra, vallási közösségre bomlanak. Az evangélikus egyház Luther, a református Kálvin tanai 

alapján alakult ki, az anglikán (amelynek a protestáns egyházak közé sorolása egyébként vitatott) VIII. Henrik 

uralkodása alatt vált külön Rómától. Jelentősebb protestáns egyházak még a baptista, a metodista, az adventista, 

a pünkösdi egyház, a Jehova Tanúi, a nazarénus, a mormon és az unitárius. Az európai protestantizmus három 

jelentősebb régió többségi vallása: a brit szigeteken – Írország kivételével – az anglikánok vannak többségben; a 

skandináv államok, valamint Észtország és Lettország lakosságának többsége lutheránus; a harmadik tömböt 

pedig a vallásilag megosztott Németország, Svájc és Hollandia jelenti. A protestáns kereszténység ma 

legnagyobb és legjelentősebb népességtömbjét Észak-Amerikában, elsősorban az Egyesült Államokban találjuk, 

ahol számos protestáns egyház és felekezet működik. 

Az ortodoxok és más keleti keresztények alkotják a világkereszténység harmadik nagy tömbjét. Az ókeleti 

egyházak a keleti keresztény egyházak egyik csoportját alkotják. Két eltérő ágra oszthatók: az asszír keleti 

egyházra és antikhalkédóni egyházakra. Utóbbiak közé tartoznak az etióp ortodox egyház, az eritreai ortodox 

egyház, az indiai ortodox egyház, a kopt ortodox egyház, az örmény apostoli ortodox egyház és a szír ortodox 

egyház. Az ókeleti keresztények egy része az arab világban (különösen Libanonban, Irakban és Szíriában), 

valamint Izraelben él. Az ókeleti keresztények közé tartozik továbbá az örmények nagy része, az egyiptomi 

koptok, valamint egyes kelet-afrikai népcsoportok (Eritreában, Etiópiában és Szudánban). A keleti keresztények 

másik nagy csoportját az ortodox egyházak jelentik. Az ortodox keresztények önmeghatározása szerint az 

ortodoxia az egyetemes kereszténység egyetlen legitim örököse, amely egyedüliként őrizte meg Jézus és a 12 

apostol tanításait változtatás nélkül, úgy ahogy ezt a hét egyetemes zsinat meghatározta. Nem ismerik el a pápát 

legfőbb méltóságnak, nincs központosított egyházszervezetük, jelenleg négy patriarchátus és számos önálló 

nemzeti egyház alkotja az ortodoxiát. Napjainkban összesen 15 önálló (autokefál) ortodox egyház van: 

Konstantinápolyi ortodox egyház, Alexandriai ortodox egyház, Antiochiai ortodox egyház, Jeruzsálemi ortodox 

egyház, Orosz ortodox egyház, Grúz ortodox egyház, Szerb ortodox egyház, Román ortodox egyház, Bolgár 

ortodox egyház, Ciprusi ortodox egyház, Görög ortodox egyház, Albán ortodox egyház, Lengyel ortodox 

egyház, Cseh–szlovák ortodox egyház, Amerikai ortodox egyház. Ezek az egyházak egyúttal az ortodox 

keresztények alapvető földrajzi elhelyezkedését is mutatják. 

Feladat: 

1. Az alábbi (6.3. – 6.4.) tematikus térképek, valamint táblázatok adatainak felhasználásával mutassa be a 

keresztény vallás követetőinek földrajzi elhelyezkedését! 

2. Magyar és idegen nyelvű szakirodalmak feldolgozásával mutassa be a keresztény vallás kialakulását, 

történetét, legfontosabb tanait, valamint a tanítások hatását a társadalmi-gazdasági életre! 
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6.3. ábra: A keresztények területi eloszlása a Földön (2010) 

Forrás:  http://www.pewforum.org/files/2014/01/global-religion-full.pdf – 17 . p. – 2013. 08. 01. 

 

6.4. ábra: A keresztények aránya országonként (2011) 

Forrás:   http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4a/Christian_percentage_by_country.png  – 2013. 

08. 01. 

http://www.pewforum.org/files/2014/01/global-religion-full.pdf%20–%20%2017
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4a/Christian_percentage_by_country.png
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6.3. táblázat: A keresztények nagy régiók szerinti területi eloszlása a Földön (2010) 

Forrás:  http://www.pewforum.org/files/2014/01/global-religion-full.pdf – 18 . p. – 2013. 08. 01. 

 

6.4. táblázat: A rangsor első 10 országa, ahol a legtöbb keresztény él (2010) 

Forrás:  http://www.pewforum.org/files/2014/01/global-religion-full.pdf – 18 . p. – 2013. 08. 01. 

Az iszlám is monoteista, a legfiatalabb világvallás. Az iszlám ma egyike a leggyorsabban terjedő és fejlődő 

vallásoknak. Híveinek száma meghaladja a másfél milliárd főt, a kereszténység után ez a világ második 

legnagyobb vallási közössége. Alapját azon, Allah szavának tekintett kinyilatkoztatások jelentik, amelyeket 

Mohamed próféta adott át a 7. század első harmadában az Arab-félszigeten követőinek, és amelyeket halála után 

a Koránban gyűjtöttek össze a muszlimok. A Korán az iszlám elsődleges és legfontosabb forrása, muszlimok 

szerint Isten által kinyilatkoztatott mű, és Isten szavait tartalmazza. Az iszlám hit és tanítás másik alapvető 

forrása a szunna, amelyet az iszlám legtöbb irányzata mint isteni útmutatást kezel, és az iszlám vallásjog, 

vallásgyakorlat és teológia autentikus forrásának tekint. A szunna az iszlám szunnita ágában Mohamed próféta 

és társai cselekedeteinek, tanításainak összességét jelenti; a síita irányzatban kibővül az imámok tanításaival és 

cselekedeteivel is. Az iszlám ún. öt pillére (oszlopa) a vallás öt legfontosabb parancsolatát jelenti, amelyet 

minden hithű muzulmánnak követnie kell: hitvallás (saháda), ima (szalát), alamizsna vagy adakozás (zakát), böjt 

(szaum), mekkai zarándoklat (haddzs). 

http://www.pewforum.org/files/2014/01/global-religion-full.pdf%20–%20%2017
http://www.pewforum.org/files/2014/01/global-religion-full.pdf%20–%20%2018
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Az iszlám története során három markánsan elkülöníthető áramlatra tagolódott, amelyek elismerik egymás 

létezését, tagjainak muszlim mivoltát, ám örökös ideológiai harcban állnak egymással: a szunnita (az iszlám 

hitűek 87-90%-a), a síita (10-13%), valamint a háridzsita és egyéb irányzatok (1-3%). A szunniták onnan 

kapták a nevüket, hogy szerintük a szunnát ők követik a leghívebben. A síiták (síat Ali, azaz „Ali pártja”) is 

követik a hagyományokat, azonban azokat újabbakkal egészítették ki, és szerintük Isten a muszlim közösség 

vezetésére tévedhetetlen, Mohamed próféta családjából származó imámokat jelölt ki. A háridzsita irányzat 

alapvetően politikai síkon különült el az iszlám más irányzataitól és erősen hatalomellenes felfogást képviselt. 

Mindhárom ágnak több irányzata van. 

Az iszlám híveinek túlnyomó része Nyugat-Afrikától a Közel-Keleten, Közép-Keleten, Közép-Ázsián át az 

indonéz szigetekig (a világ országait tekintve Indonéziában él a legtöbb muzulmán) terjedő, szinte összefüggő 

területen él, arányuk a térség több országában meghaladja a 90-95%-ot. A próféta követői Ázsiában vannak a 

legtöbben, a legnagyobb arányt viszont Afrikában érik el, a kontinens népességének mintegy 40%-át jelentik. 

A Föld többi részén már jóval kisebb a számuk és arányuk. Európában Oroszország muszlim kisebbsége, 

Törökország európai szegletének muzulmánjai, Albánia és Koszovó albán lakosságának jelentős része, valamint 

a Bosznia-Hercegovinában élő bosnyákok említhetők először. Az európai muszlimok másik részét azok a 

bevándorlók, egykori vendégmunkások és leszármazottaik teszik ki, akik a kontinens nyugati felének 

országaiban telepedtek meg, elsősorban Németországban, Franciaországban és az Egyesült Királyságban. Az 

amerikai kontinensen, valamint Ausztrália és Óceánia területén az iszlám hitűek aránya kicsi, a legjelentősebb 

kivétel az Egyesült Államok, ahol az ázsiai bevándorlók és az iszlám hitre tért afroamerikaik száma a 6 milliót, 

arányuk a 2%-ot éri el. 

Az iszlám többségi irányzata, a szunnitaa legtöbb muszlim országban vagy kizárólagosan van jelen, vagy 

túlnyomó többséget alkot a síitákkal szemben. A síiták mindössze Iránban, Irakban, Azerbajdzsánban és 

Bahreinban vannak többségben. 

Feladat: 

1. Az alábbi (6.5. – 6.7.) tematikus térképek, valamint táblázatok adatainak felhasználásával mutassa be az 

iszlám vallás követetőinek földrajzi elhelyezkedését! 

2. Magyar és idegen nyelvű szakirodalmak feldolgozásával mutassa be az iszlám vallás kialakulását, történetét, 

legfontosabb tanait, valamint a tanítások hatását a társadalmi-gazdasági életre! 
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6.5. ábra: Az iszlám hitűek területi eloszlása a Földön (2010) 

Forrás:  http://www.pewforum.org/files/2014/01/global-religion-full.pdf – 21 . p. – 2013. 08. 01. 

 

6.6. ábra: A iszlám hitűek aránya országonként (2012) 

Forrás:   http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ea/World_Muslim_Population_Pew_Forum.png  – 

2013. 08. 01. 

http://www.pewforum.org/files/2014/01/global-religion-full.pdf%20–%20%2021
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ea/World_Muslim_Population_Pew_Forum.png
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6.5. táblázat: Az iszlám hitűek nagy régiók szerinti területi eloszlása a Földön (2010) 

Forrás:  http://www.pewforum.org/files/2014/01/global-religion-full.pdf – 22 . p. – 2013. 08. 01. 

 

6.6. táblázat: A rangsor első 10 országa, ahol a legtöbb iszlám hitű él (2010) 

Forrás:  http://www.pewforum.org/files/2014/01/global-religion-full.pdf – 22 . p. – 2013. 08. 01. 

http://www.pewforum.org/files/2014/01/global-religion-full.pdf%20–%20%2022
http://www.pewforum.org/files/2014/01/global-religion-full.pdf%20–%20%2022
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6.7. ábra: A szunnita, illetve a síita többségű iszlám területek (2010) 

Forrás:   http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d1/Sunni-Shi%27a_map.png  – 2013. 08. 01. 

8. 7. A legjelentősebb vallások vallásföldrajzi 
vizsgálata II. 

8.1. 7.1. Tartalom 

Ágazati vallásföldrajz II.: a hinduizmus, a buddhizmus és a kínai vallások kialakulása, története, legfontosabb 

tanai, területi jellemzői. 

8.2. 7.2. A tananyag kifejtése10 

India ősi vallása a hinduizmus vagy brahmanizmus (ma már szinonim fogalomnak tekintik a két elnevezést). 

Politeista, a világvallások közül a legrégibb, a történelem során folyamatosan fejlődő vallási rendszer. Istenei 

közül Brahma (a teremtő), Visnu (a megtartó) és Siva (a pusztító) emelkedik ki. Alapvető forrásai a védák 

(Véda, azaz tudás), amely nem egy ember alkotása, hanem évezredek során formálódó hittételek összessége. 

Követői vallásukat a „dharma” kifejezéssel illetik. A dharma egyetemes, a mindenséget átható világtörvény, 

nem keletkezik és nem múlik el, öröktől fogva létezik és örökké is létező marad, amelyhez minden létezőnek 

igazodnia kell. A hinduk hisznek a lélekvándorlásban, vallási rendszerük jellegzetessége a társadalom származás 

szerinti merev hierarchikus tagolódását kifejező kasztrendszer (a varnák rendszere), amely a társadalom tagjait 

négy főkasztba (szanszkrit kifejezéssel varnába) – brahminok, ksatriják, vaisják, súdrák – és a kaszton 

kívüliekbe (pária, dalit) sorolja be. 

A kereszténység és az iszlám után ez a harmadik legnépesebb vallás, a világon mintegy 1 milliárd ember 

világnézetét képezi. 

Területi eloszlását viszonylag könnyű felvázolni. A hinduk több mint 90%-a ugyanis az Indiai Köztársaság 

területén él, ahol az ország népességének 80%-át jelentik. Nepál a másik hindu többségű ország, ott is a 

lakosság négyötöde követi ezt a vallást. Mauritiuson a népesség fele hindu. Ázsiában számuk és/vagy arányuk 

alapján Srí Lankát, Bangladest, Bhutánt, Pakisztánt, Indonéziát (Bali szigetén a lakosság több mint 90%-a 

hindu), valamint a Perzsa-öböl országait kell megemlítenünk. Kivándorlóként vagy azok leszármazottaiként 

hinduk élnek természetesen a világ más területein is, közülük elsősorban a Fidzsi-szigeteket, a Dél-afrikai 

Köztársaságot, Latin-Amerikából Guyanát, Suriname-t, Trinidad és Tobagót, az Amerikai Egyesült Államokat, 

Ausztráliát és az Egyesült Királyságot emelhetjük ki. 

Feladat: 

                                                           
10Felhasznált források: Becsei J. 2004, Horváth P. (é.n.), Hunyadi L. 1995, Kocsis K. 2010, Kovács Z. 2010. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d1/Sunni-Shi%27a_map.png
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1. Az alábbi (7.1. – 7.2.) tematikus térképek, valamint táblázatok adatainak felhasználásával mutassa be a 

hinduizmus követetőinek földrajzi elhelyezkedését! 

2. Magyar és idegen nyelvű szakirodalmak feldolgozásával mutassa be a hindu vallás kialakulását, történetét, 

legfontosabb tanait, valamint a tanítások hatását a társadalmi-gazdasági életre! 

 

7.1. ábra: A hindu vallásúak területi eloszlása a Földön (2010) 

Forrás:  http://www.pewforum.org/files/2014/01/global-religion-full.pdf – 28 . p. – 2013. 07. 22. 

 

7.2. ábra: A hinduizmus földrajzi elterjedése 

http://www.pewforum.org/files/2014/01/global-religion-full.pdf%20–%20%2017
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Forrás:   http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6d/Hinduism_percentage_by_country.png – 2013 . 

07. 22. 

 

7.1. táblázat: A hindu vallásúak nagy régiók szerinti területi eloszlása a Földön (2010) 

Forrás:  http://www.pewforum.org/files/2014/01/global-religion-full.pdf – 29. p. – 2013. 07. 22. 

 

7.2. táblázat: A rangsor első 10 országa, ahol a legtöbb hindu vallású él (2010) 

Forrás:  http://www.pewforum.org/files/2014/01/global-religion-full.pdf – 29 . p. – 2013. 07. 22. 

A kínaiak vallásai a konfucianizmus, a taoizmus és a kínai univerzalizmus. Kelet-Ázsiában általános, hogy 

egy ember egyszerre több vallás híve. Kínában a konfucianizmus, a taoizmus, az univerzalizmus és a mahajána 

buddhizmus keveredik. A kínai hitvilágot egy ősi, mindenre kiterjedő, univerzális világszemlélet határozza meg, 

és ez a történelem során további elemekkel gazdagodott: magába olvasztotta a konfucianizmus etikáját, a 

taoizmus életmodelljét és a mahajána buddhizmus elemeit. Az univerzalizmus tehát sokféle hitvilág és 

gondolatrendszer szinkretikus egysége, a kínaiak népvallása. „A konfucianizmus a népi hiedelmeket, a 

mindennapokat meghatározó szabályokat, a taoizmus a szertartásokat és érzelmi megnyilvánulásokat, a 

buddhizmus az életelveket, a megváltás eszméjét és halottkultuszt adta az új valláshoz.” (Becsei 2004, 311. p.). 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6d/Hinduism_percentage_by_country.png%20–%202013
http://www.pewforum.org/files/2014/01/global-religion-full.pdf%20–%20%2022
http://www.pewforum.org/files/2014/01/global-religion-full.pdf%20–%20%2018
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Követőinek a száma többszáz millió lehet, de a Kínai Népköztársaságnak a 20. század második felében 

folytatott valláspolitikája következtében, valamint azért, mert a kínai vallások inkább életfelfogásnak, mintsem 

nyugati értelemben vallásoknak tekinthetők, még megbecsülni sem igazán lehet a híveik számát. 

A kínai vallások követőinek döntő többsége a Kínai Népköztársaságban, illetve Tajvanon él, de a kínai népesség 

migrációjával, a helyi kínai kolóniák jóvoltából ma a világ számos országában jelentékeny szórvány 

közösségeket alkotnak. A vallás erőteljes etnikai meghatározottsága miatt az univerzalizmus globális elterjedése 

megegyezik a kínai (han) etnikuméval (Kocsis K. 2010). Hívőinek nagy száma miatt világvallásnak tekinthető. 

Feladat: 

Magyar és idegen nyelvű szakirodalmak feldolgozásával mutassa be a kínai vallások kialakulását, történetét, 

legfontosabb tanait, valamint a tanítások hatását a társadalmi-gazdasági életre! 

A buddhizmus vallási, filozófiai-etikai rendszer, világnézet, amely nagymértékben az ie. 6. században élt 

történelmi buddha, az indiai szubkontinens északkeleti részén élt Gautama Sziddhártha tanításain alapszik. 

Buddha elvetette a kasztrendszert, viszont megtartotta a lélekvándorlás tanát, bár utóbbit máshogy értelmezte, 

mint a hindu vallás. Legfontosabb tanítása, hogy mivel az élet szenvedés, cél, hogy a vágyakról való 

lemondással megszabaduljanak ettől a szenvedéstől, elérjék a nirvána állapotát és kiléphessenek az újjászületés 

és szenvedés örökös körforgásából. A buddhizmusra ezért úgy tekintenek, mint a megszabadulás útjára, melyet 

a valóság legvégső természetének megismerésén keresztül lehet elérni. 

Buddha nem fektette írásba tanait, azok megismerése közvetítők útján terjedt, ezért a Tan napjainkig 

folyamatosan változik. Az idők során a buddhizmusnak három fő ága alakult ki: a théraváda (ősi tanítás), a 

mahajána („nagy szekér”, „nagy jármű”) és a vadzsrajána („gyémánt út”). A théraváda buddhizmust a 

mahájána hívei nevezik hínajána („kis szekér”, „kis jármű”) buddhizmusnak is. Más magyarázat szerint a 

théraváda a hínajána egyetlen jelenlegi iskolája. 

A buddhisták számát a fent említett kelet-ázsiai sajátosság (egy ember több vallás híve) miatt nem lehet 

pontosan megadni, a vallásstatisztikai források 350 és 900 millió közzé teszik a követők számát. A buddhizmus 

három alapvető irányzatát vizsgálva a buddhisták megoszlására a következő óvatos becslés adható: mahajána 

hívei: 56-66%, théraváda: 30-38%, lámaizmus (vadzsrajána buddhizmus): 3-6%. 

A buddhizmus missziós vallás, Indiából ugyan csaknem teljesen kiszorult, de világvallássá lett. Nyitottsága és a 

más vallásokkal, eszmékkel szembeni türelmessége alkalmassá tette arra, hogy sok helyütt összeolvadjon a helyi 

vallásokkal, ily módon helyi változata jött létre Ázsia szerte (Kovács Z. 2010). 

A buddhisták döntő többsége Ázsiában él, ám jóval több országban, illetve nagyobb területen szétszóródva, mint 

az egyetlen kultúra vagy etnikum keretei között megmaradó hinduizmus és az univerzalizmus hívei (Horváth P. 

é.n.). 

A legősibb hínajána buddhizmus máig fennmaradt ágát, a théraváda buddhizmust sokan követik Srí Lankán (a 

szingaléz többség) és Délkelet-Ázsiában (Mianmar, Thaiföld). A legtöbb híve a mahajána ágnak van, a 

buddhizmusnak ez az ága Kelet-Ázsia szerte elterjedt: Kínában (csan-buddhizmus), Japánban (zen-

buddhizmus), Koreában, Kambodzsában, Laoszban és Vietnamban. A harmadik ág, a vadzsrajána buddhizmus 

Tibetben, Butánban és Mongóliában a jellemző, de az Oroszországban élő burjátok és kalmükök is a lámaizmus 

követői. A világ többi kontinensén a bevándorlók és a missziós tevékenység révén nő a buddhisták száma. 

Feladat: 

1. Az alábbi (7.3. – 7.5.) tematikus térképek, valamint táblázatok adatainak felhasználásával mutassa be a 

buddhizmus követetőinek földrajzi elhelyezkedését! 

2. Magyar és idegen nyelvű szakirodalmak feldolgozásával mutassa be a buddhizmus kialakulását, történetét, 

legfontosabb tanait, valamint a tanítások hatását a társadalmi-gazdasági életre! 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Filoz%C3%B3fia
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7.3. ábra: A buddhizmus földrajzi elterjedése (ie. 6. sz. – iu. 7. sz.) 

Forrás:   http://www.worldreligions.psu.edu/maps-buddhism.htm – 2013 . 07. 22 

http://www.worldreligions.psu.edu/maps-buddhism.htm%20–%202013
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7.4. ábra: A buddhisták területi eloszlása a Földön (2010) 

Forrás:  http://www.pewforum.org/files/2014/01/global-religion-full.pdf – 31 . p. – 2013. 07. 22. 

 

7.3. táblázat: A buddhisták nagy régiók szerinti területi eloszlása a Földön (2010) 

Forrás:  http://www.pewforum.org/files/2014/01/global-religion-full.pdf – 32 . p. – 2013. 07. 22. 

http://www.pewforum.org/files/2014/01/global-religion-full.pdf%20–%20%2017
http://www.pewforum.org/files/2014/01/global-religion-full.pdf%20–%20%2022
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7.4. táblázat: A rangsor első 10 országa, ahol a legtöbb buddhista él (2010) 

Forrás:  http://www.pewforum.org/files/2014/01/global-religion-full.pdf – 32 . p. – 2013. 07. 22. 

 

7.5. ábra: A buddhizmus három fő ágának földrajzi elhelyezkedése 

Forrás:   http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/68/Buddhist_sects.png – 2013 . 07. 22. 

http://www.pewforum.org/files/2014/01/global-religion-full.pdf%20–%20%2018
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/68/Buddhist_sects.png%20–%202013
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9. 8. A népesség egészségi állapotának és 
egészségügyi ellátásának földrajzi dimenziói 

9.1. 8.1. Tartalom 

Az egészségföldrajz fogalma, tárgya, kialakulása, fejlődése, kutatási irányzatai; az egészségi állapot területi 

különbségei a Földön; az egészségügyi ellátórendszer területi jellemzése. 

9.2. 8.2. A tananyag kifejtése 

Az egészségföldrajz fogalma és tárgya, kialakulása 

A társadalom életében az egészség egyre jelentősebb szerepet tölt be. Az egészség földrajzi vonatkozásait az 

egészségföldrajz vizsgálja, amelynek a fogalma a magyarországi szakirodalomban nem egyértelműen 

meghatározott. 

Tudományos megközelítés alapján a társadalomföldrajzhoz tartozó, önálló, inter- és multidiszciplináris 

résztudomány, mely a népesség egészségügyi állapotát, egészséggel kapcsolatos viselkedését, valamint az ezzel 

kapcsolatos összes társadalmi jelenség (egészségügyi rendszer és ellátás, stb.) földrajzi és térbeli aspektusait 

vizsgálja (Pál V. – Tóth J. 2007). Egészségföldrajznak tekinthető továbbá az egészségügyi problémákra 

alkalmazott földrajzi elképzelések és megoldási technikák összessége, azaz a földrajzi módszerek és földrajzi 

szemlélet alkalmazása az egészség, a betegség és az egészségügy területén. 

A tudományos problematikák felől közelítve azok a kérdések tartoznak az egészségföldrajzhoz, amelyek az 

orvostudomány, a földrajz, az egészségügyi gazdaságtan és menedzsment, a szociológia, az egészségügyi 

statisztika, valamint a demográfia valamilyen metszéspontjába esnek. Magyarországon több elnevezés létezik e 

tudományszakágra: például „orvosföldrajz”, „egészségügyi földrajz”, „egészségföldrajz”. 

Az egészségföldrajz legfontosabb kapcsolódó segéd-, társ- és rokontudományai a földrajztudomány egyéb 

résztudományai, továbbá az orvostudomány, a demográfia, a statisztika, a közgazdaságtan és a szociológia. Sok 

információ gyűjthető az egészségüggyel és regionalizmussal kapcsolatos társadalmi és politikai 

cselekvésformákból (Pál V. 2005). 

Az emberi egészség a történelem során egyre inkább felértékelődött, amely szorosan összefügg egy adott terület 

társadalmi-gazdasági fejlettségi szintjével. Napjainkban jól megfigyelhető, hogy amíg a fejlett országokban a 

legmagasabb szintű egészségügyi szolgáltatásokban részesül a népesség, addig a fejlődőekben a legalapvetőbb 

feltételek sem állnak rendelkezésre (Pál V. – Uzzoli A. 2008). 

Az első „egészségföldrajzi” történelmi vizsgálatok Hippokratészhoz kötődnek, aki elsőként hozta összefüggésbe 

a betegségek kialakulását a környezeti tényezőkkel, az éghajlattal (kutatásai során valószínűleg indiai vagy 

egyiptomi írásokra támaszkodott). Orvosi nézőpontból ebben az időszakban indult meg a „helyek” elemzése 

(Birtalan Gy. 1990). 

Az orvosföldrajz, mint tudományterület megjelenése azonban elsősorban a nagy járványos megbetegedésekhez 

köthető. A járványok kapcsán jelentek meg az első térképes ábrázolások, melyeken grafikusan szemléltették a 

betegségek terjedését.Ennek egyik klasszikus példája az 1848-as londoni kolerajárvány, amely során John Snow 

a kolera egyes eseteit térképen ábrázolva arra a következtetésre jutott, hogy a megbetegedettek mind ugyanabból 

a kútból ittak, így kiiktathatóvá vált a fertőzés forrása.A kor tudósai is egyre nagyobb jelentőséget 

tulajdonítottak a közegészségügynek, a munkásosztály pedig a saját bőrén tapasztalta a megfelelő körülmények 

hiányát (Pál V. 1998). 

Mindezen előzmények után kialakult a tradicionális egészségföldrajz öt jól elkülöníthető tudományterülete: a 

betegségökológia, a földrajzi epidemiológia, a betegségterjedés földrajza, az „éhségföldrajz” és az 

orvosmeteorológia. 

Az egészségföldrajz modern irányzatainak kialakulása és kutatási területeinek megjelenése az 1980-as évekre 

tehető. Témakörei elsősorban az egészségügyi ellátó rendszer területi szerkezetére, a hozzáférhetőség és 

igénybevétel kérdéseire, egészségügyi tervezésre és az erőforrások térbeli szerkezetére irányulnak. 
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A földrajz és az orvostudomány összekapcsolódásának intézményesülése hazánkban 1964-re tehető, amikor is 

létrejött a Magyar Földrajzi Társaság Orvosföldrajzi Bizottsága. 1966-tól megjelenő folyóiratában, a Geographia 

Medica Hungarica-ban magyar szerzők cikkeit közölték idegen nyelven. A lapot 1969-1970 között Geographia 

Medica címen az orvosföldrajz nemzetközi szaklapjaként tartották számon (Pál V. 1998). 

A modern egészségföldrajz megjelenése tehát az 1980-as évtizedre tehető, de az előzőekkel ellentétben az 

epidemiológiai megközelítésről a hangsúly átkerült az egészségügyi szolgáltatások hozzáférhetőségére, az 

egészségügyi rendszer földrajzára. A terület kiemelkedő kutatói között kell megemlíteni Orosz Évát, aki 

publikációiban az egészségügyi rendszer földrajzával foglalkozik, Uzzoli Annamáriát, aki az egészségi állapot 

társadalmi-területi különbségeit vizsgálja, valamint Pál Viktort, aki az egészségföldrajz elméleti kérdései mellett 

kiemelten a Dél-Alföld egészségügyi ellátásának elemzését, hozzáférhetőségének kérdéseit kutatja (Uzzoli A. 

2001, 2004, Pál V. 2006). 

Az egészségi állapot területi különbségei a Földön 

A történelem folyamán az egészség egyéni és társadalmi értéke folyamatosan változott. Leginkább a 20. 

században vált jelentős megoldásra váró kérdéssé, és ez főként a fejlett országokban valósult meg. Ennek oka, 

hogy ezekben az országokban az egészség nagyon fontos értékké vált és kialakult az egészség kultusza is 

(például fogyókúra, wellness). (Losonczi Á., 1998) Az emberek többet foglalkoznak az egészségükkel, a 

külsejükkel, az életkorukkal és az egészségük megóvásával (prevenció), mint korábban. 

A fejlődő országokban az egészségügy helyzete más okokból értékelődött fel, amelyek alapján ezeket az 

országokat két csoportra oszthatjuk. Az egyiket a legszegényebb (fekete-afrikai/szub-szaharai) országok 

alkotják. Itt a fertőző- és élősködők okozta betegségek még mindig meghatározóak a halálozásban (például a 

malária, a Hepatitis-B és a HIV/AIDS), amit a szegénység, az alultápláltság, a rossz higiénia, az egészségügyi 

ellátás kiépítetlensége idéz elő. A másik csoportba tartozó országoknál a gazdasági fejlődés eredményeként 

megjelenő civilizációs életforma következtében a krónikus betegségek is egyre növelik arányukat a halálozási 

struktúrában (Forgács I., 2004). 

A születéskor várható élettartam tekintetében vizsgálva a Föld egyes területeit, jól kirajzolódnak az egészségügy 

fejlettségének különbségei is, hiszen e két tényező között összefüggés figyelhető meg. A legmagasabb várható 

élettartam értékkel Európa jellemezhető, amely mögött nem sokkal lemaradva Észak- és Közép-Amerika 

következik. Ausztrália és Óceánia, Dél-Amerika és Ázsia átlagos mutatói közel azonosak, ugyanakkor Afrika 

esetében messze a világátlaga alatti értékekkel találkozhatunk. Az egyes országokat külön-külön vizsgálva 

többnyire elmondható, hogy a nők születéskor várható élettartama magasabb, mint a férfiaké, de itt is akadnak 

kivételek, elsősorban a fejlődő országok körében (pl. Lesotho, Mozambik, Zimbabwe). 2011-es adatok (CIA 

World Factbook, becslés) alapján a születéskor várható élettartam Monacóban a legmagasabb 89,7 évvel (ezen 

belül a férfiaké 85,8, a nőké 93,7 év). A második helyet San Marino, a harmadikat a szintén a törpeállamok közé 

tartozó Andorra foglalja el. 81 év feletti átlagértékek jellemzik a rangsor első tíz helyezettjének további tagjait 

(Japán, Szingapúr, Ausztrália, Olaszország, Kanada, Franciaország, Spanyolország) is. Magyarországon ekkor a 

születéskor várható élettartam 74,8 év volt, a nők esetében 78,8, a férfiaknál 71 év. A világátlag pedig 66,6 év 

(nők: 68,8, férfiak: 64,5 év). A rangsor utolsó helyein csak afrikai országokat találunk (Közép-afrikai 

Köztársaság, Malawi, Dzsibuti, Libéria, Sierra Leone, Mozambik, Lesotho, Zambia, Angola, Szváziföld). A 

legalacsonyabb értékekkel bíró Szváziföldön mindössze 31,9 év volt a születéskor várható élettartam (nők: 32,2, 

férfiak: 31,6 év), amelyben nagy szerepe van annak, hogy a lakosság jelentős része HIV fertőzött (lásd: 9. 

lecke). 

Az éles területi különbségek számos okkal magyarázhatók, a gazdasági fejlettség, az életkörülmények, az 

egészségügyi ellátás vagy a betegségek (pl. az előbb említett HIV-fertőzés) magas előfordulása egyaránt 

jelentősen befolyásolják a születéskor várható élettartamot 

(http://tamop412a.ttk.pte.hu/files/foldrajz2/ch02s02.html). 

Az egészségügyi ellátórendszer területi jellemzése 

Az elmúlt négy évtizedben jelentősen javultak a népesség életkilátásai a fejlett országokban. 1960 és 2005 

között a születéskor várható élettartam – az OECD országok átlagát tekintve – 9 évvel hosszabbodott: 69,5 évről 

78,6 évre. Ez számos tényező eredője, amelyek közül csak egyik és nem is döntő jelentőségű a gazdasági 

fejlődés. Ezt jelzi például, hogy miközben az 1 főre jutó GDP 2005-ben az Egyesült Államokban volt a 

harmadik legmagasabb (csak Luxemburg és Norvégia előzte meg), az amerikai népesség várható élettartama az 

egyik legrosszabb az OECD országokban. Továbbá lényegesen kisebb mértékben növekedett a várható 
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élettartam az Egyesült Államokban, mint az 1960-ban hasonló szinten álló országokban (pl. Olaszország, 

Németország). 

„A fejlett országok XX. századi fejlődése során, különösen a jóléti államok második világháború utáni 

kiépülésével markáns különbség alakult ki az amerikai és az európai egészségügyi rendszerek között. A 

különbség nemcsak a konkrét szervezeti jellemezőkben (pl. a finanszírozás módjában) mutatkozik, hanem az 

alapvető politikai és etikai elvekben is, amelyeken az európai és az amerikai egészségügyi rendszerek alapulnak. 

A nyugat-európai országokban tradicionális, évszázados érték a szolidaritás és a jelenlegi modern egészségügyi 

rendszerekben is alapvető politikai prioritás az esélyegyenlőség a szolgáltatásokhoz való hozzájutásban.” (Orosz 

É. é.n.). 

„A piaci modellben, amelyen az USA egészségügyi rendszere alapul a fogyasztói szuverenitás az alapelv. Ebből 

következően a magánbiztosítás és a páciensek általi közvetlen fizetés jelenti a finanszírozás fő formáját. A piaci 

modell előnye, hogy jobban képes igazodni a fizetőképes kereslettel rendelkezők differenciált fogyasztói 

igényeihez (ami nem feltétlenül azonos az egészségi állapotból adódó szükségletekkel). A hátránya pedig, hogy 

a biztosítással rendelkezők között is jelentős különbségek vannak az ellátáshoz való hozzájutásban – attól 

függően, hogy a munkáltatójuk milyen biztosítást vásárol számukra, vagy az egyéni biztosítás esetén, hogy az 

egészségi kockázatuk és jövedelmi helyzetük alapján milyen biztosítást képesek megfizetni, továbbá éppen azok 

a rétegek nem rendelkeznek fizetőképes kereslettel, akiknek legnagyobb szükségük van az egészségügyi 

ellátásra (szegények, idősek. 

A valóságos egészségügyi rendszerek természetesen nem tisztán csak az egyik vagy a másik modell 

jellemzőivel bírnak – a különbséget az jelenti, hogy melyik modell értékrendszere, strukturális jellemzői a 

dominánsak. A nyugat-európai országokban a közfinanszírozás (szolidaritási elv) dominanciája mellett fontos 

kiegészítő szerepet játszik az önkéntes, kiegészítő biztosítás. Az USA-ban pedig az időskorúak számára a 

szövetségi költségvetésből finanszírozott Medicare, a munkajövedelem nélküli legszegényebbeknek pedig az 

államok költségvetéséből finanszírozott Medicaid programok nyújtanak biztosítást.” (Orosz É. é.n.). 

„A szigorúan vett gazdasági megfontolások is a közfinanszírozás dominanciáján alapuló európai egészségügyi 

rendszerek eredményesebb működését jelzik. Az elmúlt évtizedek tapasztalatai azt mutatják, hogy a nyugat-

európai egészségügyi rendszerek jobban tudták befolyásolni az egészségügyi kiadások makro-szintű alakulását: 

az egészségügyi kiadások növekedési üteme kevésbé szakadt el a gazdasági növekedés alakulásától, mint az 

USA-ban.”(Orosz É. é.n.). 

Az Egyesült Államok egy főre jutó egészségügyi kiadása 2,2-szerese az EU(15) országok átlagának, miközben 

az egészségi állapotra vonatkozó és az egészségügyi rendszer hatását, teljesítményét mutató indikátorok az 

Egyesült Államokban rosszabbak, mint a legtöbb fejlett országban (Orosz É. é.n.). 

A magyar egészségügy földrajzi vizsgálata 11 

Magyarországon jelentős múltra tekint vissza az egészségi állapot területi különbségeinek földrajzi vizsgálata. 

Az utóbbi két évtizedben felerősödő egészségföldrajzi kutatások fókuszában a hazai egészségi állapotokra ható 

tényezőknek és területi jellemzőiknek, valamint az egészségügyi rendszer működésének és erőforrásainak 

komplex vizsgálata állt. 

Az egészségi állapot hazai romlása az 1960-as évtized közepe óta tart, melynek következtében Magyarország 

egyre jobban leszakadt a fejlett egészségi kultúrájú országoktól. A népesség egészségi állapota rosszabb annál, 

mint ami az ország gazdasági fejlettségi szintjéből következne. Évek óta növekszik a fiatalabb és a középkorú 

korcsoportok halálozási mutatója, rendkívül magas az idő előtti halálozások száma, világviszonylatban is 

kimagasló a középkorú férfiak halandósága. Bár jelentősen csökkent az öngyilkosságok száma (1990-ben még 

4.133-an vetettek véget önkezükkel életüknek, 2012-ben viszont „mindössze” 2.350 ilyen eset volt), de 

nemzetközi viszonylatban még mindig nagy az aránya, magas a káros szenvedélyeket folytató népesség száma 

és aránya, Európában a 100 ezer főre számított legtöbb daganatos halálozás hazánkban regisztrálható. „A 

halálozási viszonyok évtizedek óta tartó rosszabbodása a kilencvenes évek elejére epidemiológiai válsággá 

súlyosbodott Magyarországon, mely lényegében az egész felnőtt lakosságot sújtja” (Józan P. 1994). 

Közép- és Kelet-Európa országaiban a rendszerváltás folyamatai tovább rontották a népesség egészségi 

állapotát. „Ráadásul Magyarország rendkívül kedvezőtlen morbiditási (megbetegedési) és mortalitási 

                                                           
11A részfejezet Uzzoli Annamária tanulmányai alapján készült. 
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(halálozási) helyzete szinte egyedülálló az egykori szocialista országok körében is: ennél rosszabb egészségi 

állapot már csak a szovjet utódállamokban tapasztalható.” (Uzzoli A. 2007). 

A hazai rendkívül kedvezőtlen egészségi állapotot ráadásul igen jelentős területi különbségek jellemzik. „Míg a 

születéskor várható átlagos élettartam legjobb és legrosszabb megyei értékei között 2,5 év a különbség, addig 

ugyanez az érték közel 10 évet jelent a budapesti kerületek között. A legtöbb vizsgált egészségmutató alapján az 

ország kedvező egészségi állapotú térsége északnyugat-Dunántúlon (Győr-Moson-Sopron, Vas, Veszprém 

megye), míg a legkedvezőtlenebb északkelet-Magyarországon (Szabolcs-Szatmár-Bereg, Borsod-Abaúj-

Zemplén megye) körvonalazódik. Az országos átlagokhoz képest jó értékekkel bíró nyugati országrészben 

legrosszabb Somogy megye, illetve a rossz helyzetű keleti országrészben pedig legjobb Csongrád megye 

helyzete. Az országos átlagokhoz képest viszonylag kedvező Budapest egészségi állapota: egyedül a daganatos 

halálozások területi koncentrációjában bizonyítható a főváros kedvezőtlen helyzete. Az életesélyek területi 

egyenlőtlenségeit elsősorban az egészséggel összefüggő életminőség befolyásolja.” (Uzzoli A. 2007). 

9.3. 8.3. Kérdések, feladatok 

1. Definiálja az egészségföldrajzot és sorolja fel a kutatási területeit! 

2. Milyen különbségek figyelhetők meg az egészségi, egészségügyi állapotot tekintve a fejlett és a fejlődő 

országok között? 

3. Mutassa be a fejlett világ két alapvető egészségügyi ellátórendszerét! 

4. Helyezze el a 8.1. ábra alapján az egészségföldrajzot a földrajz tudományterületei között! 

 

8.1. ábra:  Az egészségföldrajz helye és kapcsolatai a földrajztudományban 

Forrás: Pál V. 2005, 437. p. 

5. Milyen különbségek figyelhetőek meg az állami és a magán egészségügyi szolgáltatók között 

Magyarországon a lakosság értékelése alapján? (8.2. ábra) 
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8.2. ábra: Az állami és magán egészségügyi szolgáltatók értékelése hazánkban 

Forrás: http://www.egeszsegkalauz.hu/egeszsegtar/az-aktiv-lakossag-nem-erzi-magat-biztonsagban-az-

egeszsegugyi-rendszerben-axa-gki-felmeres-103449.html – 2013. 08. 24. 

6. Milyen tényezők határozzák meg az egyes országok egészségügyi kiadásainak változását? Hogyan változott 

az egyes európai országok egészségügyi kiadása a 2007-2011 időszakban? (8.3. ábra) 

 

8.3. ábra: Egészségügyi kiadások változása 2007-2011 között 

Forrás: http://figyelo.hu/cikk_print.php?cid=ezt-kell-tenni – 2013. 08. 24. 

7. Állapítsa meg a 8.4. – 8.6. ábra segítségével, hogy hazánk egészségügyi ellátásának helyzetét – többek között 

– milyen tényezők befolyásolják! 

http://www.egeszsegkalauz.hu/egeszsegtar/az-aktiv-lakossag-nem-erzi-magat-biztonsagban-az-egeszsegugyi-rendszerben-axa-gki-felmeres-103449.html
http://www.egeszsegkalauz.hu/egeszsegtar/az-aktiv-lakossag-nem-erzi-magat-biztonsagban-az-egeszsegugyi-rendszerben-axa-gki-felmeres-103449.html
http://figyelo.hu/cikk_print.php?cid=ezt-kell-tenni
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8.4. ábra: A külföldre távozó magyar egészségügyi dolgozóknak kiállított bizonyítványok száma (2006-

2011) 

Forrás: http://szamvarazs.blogspot.hu/2012_11_01_archive.html – 2013. 08. 24. 

http://szamvarazs.blogspot.hu/2012_11_01_archive.html
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8.5. ábra: Orvosi fizetések vásárlőerő paritással korrigált tartománya az egyes országokban (2011) 

Forrás: http://szamvarazs.blogspot.hu/2012_11_01_archive.html – 2013. 08. 24. 

http://szamvarazs.blogspot.hu/2012_11_01_archive.html
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8.6. ábra: Egészségügyi kiadások Európában (2009) 

Forrás:  http://napidoktor.hu/cikk/169.21131/Egeszsegugyi-penzkerdes – 2013. 08. 24. 

8. Hasonlítsa össze az 8.1. táblázatban szereplő országokat egészségügyi helyzetük alapján a megadott 

paraméterek szerint! 

8.1. táblázat: Az egészségügy teljesítménye kiválasztott országokban 

 

Forrás: 

http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/0007_a4_1049_1051_fenntarthatofejl_2/az_emberiseg_ves

zelyeztetett_egeszsegi_allapota_6xGlgpQDoDYlFrsX.html – 2013. 08. 24. 

http://napidoktor.hu/cikk/169.21131/Egeszsegugyi-penzkerdes
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/0007_a4_1049_1051_fenntarthatofejl_2/az_emberiseg_veszelyeztetett_egeszsegi_allapota_6xGlgpQDoDYlFrsX.html
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/0007_a4_1049_1051_fenntarthatofejl_2/az_emberiseg_veszelyeztetett_egeszsegi_allapota_6xGlgpQDoDYlFrsX.html
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9. Hogyan függ össze a gazdasági fejlettség és a környezetkárosító tevékenységből származó egészségügyi 

helyzet? (8.2. táblázat) A szén-dioxid gáz kibocsátásának elemzése által, vázolja fel a fejlett és fejlődő országok 

potenciális közegészségügyi veszélyforrásai közti különbséget! 

8.2. táblázat: A népesség és a széndioxid emisszió (2008) 

 

Forrás: 

http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/0007_a4_1049_1051_fenntarthatofejl_2/a_fosszilisenergia_

felhasznalas_globalis_kornyezetkarositasa_9udgbur3fR2RFUGg.html – 2013. 08. 24. 

10. Elemezze a kiválasztott demográfiai jellemzők és az egészségügyi helyzet területi különbségeinek 

összefüggéseit a 8.7. és a 8.8. ábra alapján! 

 

8.7. ábra: A születéskor várható élettartam a világ országaiban (2011) 

Forrás: 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d8/Life_Expectancy_2011_CIA_World_Factbook.png – 

2013. 03. 19. 

http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/0007_a4_1049_1051_fenntarthatofejl_2/a_fosszilisenergia_felhasznalas_globalis_kornyezetkarositasa_9udgbur3fR2RFUGg.html
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/0007_a4_1049_1051_fenntarthatofejl_2/a_fosszilisenergia_felhasznalas_globalis_kornyezetkarositasa_9udgbur3fR2RFUGg.html
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8.8. ábra: A természetes szaporodás és várható életkor különbségei a Földön 

Forrás:  http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0032_kornyezetvedelem/ch03.html – 2013. 08. 24. 

10. 9. A világjárványok 

10.1. 9.1. Tartalom 

A legfontosabb múltbeli és recens világjárványok (fekete himlő, kolera, pestis, tífusz, malária, spanyolnátha, 

HIV-AIDS, madárinfluenza, stb.) történeti áttekintése, térbeli aspektusai, társadalmi-gazdasági hatásai. 

10.2. 9.2. A tananyag kifejtése 

Bár az elmúlt évtizedekben az orvostudomány fejlődésével, a közegészségügyi-járványügyi 

intézményrendszernek és rendszabályoknak világméretű elterjedésével, a védőoltások bevezetésével csökkent a 

fertőző megbetegedések szerepe a világban, de a közelmúlt néhány pandémiája jelezte, hogy a fertőző 

megbetegedésekkel és az általuk okozott világméretű járványokkal a jelenben és a jövőben is számolnunk kell. 

Fogalmak 

Fertőző betegség: fertőzésről akkor beszélünk, ha a kórokozó behatol a szervezetbe és ott megtelepedve 

elszaporodott. A fertőző betegség megjelenésében, lefolyásában lehet: acut, subacut, subchronicus, chronicus. 

Acut/heveny: gyors lefolyású, kb. egy-két hét. 

Chronicus/idült: 

http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0032_kornyezetvedelem/ch03.html
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•  

(Forrás: http://egeszsegugy.hupont.hu/49/fertozes) 

A fertőző betegségek képesek közvetlenül, vagy közvetve emberről emberre, állatról emberre, állatról állatra 

terjedni (Meglécz K. 2012). Többféle formában fordulhatnak elő. Sporadikusnak nevezzük, ha az egyes esetek 

elszórtan, egymástól függetlenül fordulnak elő, közöttük a kapcsolat nem mutatható ki. Ha egy fertőző betegség 

rövid időn belül nagy számban, tömegesen fordul elő és az esetek között kapcsolat mutatható ki epidémiáról 

(járványról) beszélünk. Amennyiben egy adott területen az adott fertőző megbetegedés állandóan, tartósan jelen 

van, endémiáról beszélünk. Pandémiának a világjárványokat nevezzük, amikor a járvány több földrészre, akár 

az egész világra kiterjed (Nagylucskai S. 1999). 

A világjárványok kialakulásának okai 

„Egy járvány elterjedéséhez három feltétel szükséges: a fertőző forrás, a kórokozó terjedését lehetővé tevő 

környezeti tényezők és körülmények, valamint az adott fertőző megbetegedéssel 

szemben fogékony szervezet. A történelemben pandémiát okozó megbetegedések eredetileg endémiásak voltak, 

tehát a fertőző forrás adott volt. A járványfolyamat másik két eleme közül 

a fogékony szervezetek is rendelkezésre álltak, hiszen az endémiás területeken kívül más területeken, 

földrészeken az adott betegség ismeretlen volt.” (Meglécz K. 2012, 97. p.). A második tényező – a kórokozó 

terjedését biztosító körülmények és környezeti tényezők közbelépése – kellett ahhoz, hogy egy endémiás 

betegségből epidémia, majd pandémia alakulhasson ki (Meglécz K. 2012). 

A pusztító járványok akkor törnek ki, ha egy területen hirtelen megnő a társadalmi mozgás, ha felgyorsul a 

közlekedés (például a tengerhajózás, a 20. században a légi közlekedés), megélénkül a kereskedelem, egész 

népcsoportok változtatnak lakóhelyet. A kiépített úthálózat, a kereskedelem fellendülése kedvezett a kórokozók 

gyors elterjedésének, miközben az emberek immunrendszere képtelen volt ilyen rövid idő alatt alkalmazkodni 

ezekhez. A lakosság pánikreakciói legtöbb esetben növelték a bajt: a városokból, táborokból a betegség elől 

menekülők szertevitték a kórokozót az attól addig mentes területekre is (Magyar L. A. 2004). 

Az is megfigyelhető, hogy a háborúk és a járványok sokszor összefüggtek egymással, gyakran a hadjáratokat az 

döntötte el, hogy melyik harcoló felet sújtotta jobban a járvány. A 20. századig gyakran több áldozata volt a 

járványoknak, mint a hadi eseményeknek. 

A nagy járványoknak valószínűsíthetően a magas halálozások kiváltotta hirtelen népességcsökkenés, a 

természetes szelekció és az immunizálódás vetett véget. A következő pandémia akkor indulhatott ki, amikor 

ismét megjelent a nagyszámú fogékony népesség, vagy a kórokozó változott. Ez adja a pandémiák ciklicitását 

(Meglécz K. 2012). 

Világjárványok 

Fekete himlő 

A fekete himlő olyan fertőző betegség, amelyet a Poxvirus variolae vírus okoz. Ez volt az emberiség egyik 

legpusztítóbb ragályos kórokozója. A fertőzöttek körében rendszerint magas volt a halálozási arány, a túlélők 

közül sokan megvakultak (például Kölcsey Ferenc). A betegség cseppfertőzéssel terjed, és rövid idő alatt 

nagyszámú, súlyos, magas számban és arányban halálos megbetegedést okoz. Egyetlen eset előfordulása már 

járványveszélyt jelent. 

A himlő feltűnése 10 ezer évvel ezelőttről, Észak-Afrikából ismert. Fokozatosan terjedt el a világban, és a 

járványok többször is történelemalakító tényezővé váltak. Ókori egyiptomi, indiai és kínai leírásokban is 

szerepel már a betegség. 

A himlő a korai középkorban, a 700-as években érte el Európát, és a 13-16. században vissza-visszatérő, gyilkos 

járványokat okozott. A betegség letalitása 10-30 % között ingadozott, a lakosság túlnyomó többsége átesett a 

betegségen, így becslések szerint a 18. században mintegy 60 millióra tehető a himlő következtében meghaltak 

száma (Meglécz K. 2012). Amerikában a nagy földrajzi felfedezések után, a spanyol hódítók megjelenésével 

törtek ki himlőjárványok, amelyek jelentős mértékben hozzájárultak az azték, valamint az inka birodalom 

bukásához. 

http://egeszsegugy.hupont.hu/49/fertozes%2013
http://hu.wikipedia.org/wiki/Fert%C5%91z%C5%91_betegs%C3%A9gek_list%C3%A1ja
http://hu.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADrus
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Az ókori Kínából származó védekezési eljárás az ún. varioláció, vagyis az egészséges emberek szándékos 

fertőzése. A mesterséges fertőzés kevésbé veszélyes (2% körüli mortalitású), mint a természetes fertőzések, és 

egész életre szóló védettséget biztosít. Edward Jenner angol orvos 1796-ben fedezte fel, hogy a tehénhimlő általi 

mesterséges fertőzés – a vakcinázás – olyan védettséget vált ki az emberből, amely hatékony az emberi himlővel 

szemben is. 

A fekete himlő járványok még a 20. században is megjelentek, amíg a védőoltás program nem lett globális. A 

betegség kiszorítását végül a 1980-ban nyilvánította ki az Egészségügyi Világszervezet (WHO). 

(http://www.ng.hu/Tudomany/2010/07/Tortenelemalakito_feketehimlo). A himlő tehát egyike azon kevés 

fertőző betegségnek, amit az embernek sikerült világszerte felszámolni (az utolsó természetes úton szerzett 

himlő megbetegedés 1977 októberében Szomáliában fordult elő). 

A hidegháborús időszakban mind a Szovjetunió, mind pedig az Egyesült Államok elraktározott fertőzőképes 

víruskészletet, hiszen ezt potenciális biológiai fegyvernek tekintették. Bár az 1990-es évtizedben, majd a 2000-

es években többször megállapodtak a készletek egyidejű megsemmisítésének határidejében, de ez napjainkig 

nem történt meg. 

Kolera 

A kolera a Vibrio cholerae baktérium által okozott heveny fertőző megbetegedés. Elsősorban széklettel, 

hányadékkal és szennyvízzel, illetve az ezekkel érintkező nyers élelmiszerek révén terjed. A betegség tüneti 

kezeléssel, tehát a nagy folyadékveszteség pótlásával, a beteg kiszáradásának megakadályozásával sikeresen 

gyógyítható. 

Mai ismereteink szerint a kolera Ázsiában, az indiai szubkontinens területén az ie. 5. századtól honos fertőző 

megbetegedés, amely Ázsia határain belül évszázadokon át járványosan terjedt el. 1817-ben a kolera kitört e 

területekről és világméretű járványos elterjedése következett be. 

Hét kolera pandémiát jegyeztek fel: az első 1817-1823-ig, a második 1828-1837-ig, a harmadik 1844-1864-ig, a 

negyedik 1865-1875-ig, az ötödik 1883-1896-ig, a hatodik 1900- 1926-ig zajlott. A hetedik kolera pandémia 

1961-ben kezdődött és jelenleg is tart. Az első három pandémia szárazföldön a karavánok útvonalát követve, 

majd a nagy folyók mentén terjedt el. A negyedik, ötödik és hatodik pandémiánál a tengerhajózás játszott fontos 

szerepet, a hetediknél a légiközlekedés volt a terjedés fő mozgatórugója (Meglécz K. 2012). 

Magyarországon két alkalommal okozott a kolerajárvány nagy pusztítást: 1832-1833-ban és 1872-1873-ban. A 

megbetegedettek száma mindkét esetben meghaladta az 500 ezer főt, és mivel a halálozási arány 50-60 % volt, 

az első járványban meghaltak száma meghaladta, a másodikban megközelítette a 200 ezer főt. 

Járványok még napjainkban is előfordulnak: legutóbb a 2010-es haiti földrengés után a romló higiénés 

viszonyok miatt tört ki kolerajárvány, a körülbelül 30 ezer betegből mintegy 4500 halt meg. 

Pestis 

A pestis a Yersinia pestis nevű baktérium által okozott betegség. Az 1894-ig gyógyíthatatlannak számító 

fertőzés kórokozóját a svájciAlexandre Yersin, a Pasteur intézetmikrobiológusa fedezte fel. Kórokozója főként a 

patkánybolháról kerülhet át emberre, de a kór cseppfertőzéssel is terjed. 

A pestis a kiemelten kezelendő, ún. karantén betegségek egyike. Előfordulásakor kiemelt járványügyi 

intézkedésekre kerül, az esetet az Egészségügyi Világszervezetnek is jelenteni kell. 

Ázsiai területeken hagyományosan endémiás volt, de más földrészeken is gyakran előfordult, előfordul (Magyar 

L. A. 2004). A pestis a patkányok és a patkánybolhák révén honosodott meg az észak-afrikai és európai 

kikötővárosokban, és terjedt át az amerikai kontinensre is. A pandémiák közül a 6., a 14. (a legnagyobb európai 

pestisjárvány, a „Fekete Halál” 1347–1353 között zajlott) (Livi-Bacci, M. 1999), a 16. és a 19-20. századiak 

jártak a legtöbb áldozattal. A becslések szerint a pestis Európában 25 millió áldozatot szedett. Magyarországon 

az utolsó járvány az 1737-1751-es években fordult elő Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár, Szolnok és Csongrád 

megyében (Meglécz K. 2012). 

A pestist még mindig nem sikerült legyőzni, a legutóbbi nagyobb járvány 1994-ben volt Indiában. Ma már csak 

a rossz higiénés körülményekkel rendelkező trópusi és szubtrópusi országokban jelenik meg. A fejlettebb 

országokban, ahol a patkányok nem fertőzöttek, a betegség sem fordul elő. 
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A pestist a WHO a tizenkét legveszélyesebb biológiai fegyver közé sorolja (ide tartozik még például a lépfene, 

az ebola, a feketehimlő és a Marburg-vírusok). 

Tífusz 

A kiütéses tífusz rossz higiénés körülmények között élő, túlzsúfolt közösségekben fordul elő járványos 

formában. A ruhatetű, ritkábban a fejtetű közvetítésével terjed egyik emberről a másikra. 

Hitelesen először a spanyolországi Granada 1489-es ostrománál írták le. Az ostromló spanyolok háromezer 

embert veszítettek a harcokban, miközben a tífusz tizenhétezerrel végzett. A járvány a 16. századtól a 19-ig 

többször végigsöpört Európán, állandóan kísérve a háborúkat. A harmincéves háborúban, 1618-1648 között a 

pestis és a tífusz mintegy 8 millió halálozás áldozattal járt. Miközben Napóleon visszavonult Oroszországból, 

több franciát ölt meg a kór, mint ahányat az oroszok. Nagy járvány pusztított Írországban az 1816-tól 1819-ig 

tartó éhínség idején, majd 1846–49 között a Nagy Éhínségtől sújtott Írországból a tífusz elért Angliába, így az 

angolok „ír lázként” emlegették a betegséget, amely minden társadalmi réteget érintett, de főképpen a 

szegényeket sújtotta. 

Az első világháborúban három millió fő halálát okozta Oroszországban, még többet Romániában és 

Lengyelországban. Az első világháborúban a tífusz halálozási rátája (letalitása) 10–40% volt. 

Az első hatékony vakcinát Rudolf Weigl lengyel zoológus fejlesztette ki a két világháború között 

(http://hu.wikipedia.org/wiki/T%C3%ADfusz). 

A tetvek elleni hatékony védekezést a DDT nevű rovarméreg hozta meg, amelyet a második világháborúban 

elterjedten használták tetűirtásra. 

Malária 

A malária az Anophelesszúnyog nőstényei által terjesztett kórokozók által kiváltott betegség. A moszkitók a 

fertőzött emberek véréből felszívják a parazitákat, majd egy újabb csípés alkalmával továbbadják azokat az 

egészséges embereknek. A világon népbetegségnek számít, főleg trópusi vidékeken fordul elő. Évente kb. 350-

500 millió megbetegedés történik, ezek közül a halálos kimenetelűek száma egymillió feletti. 

I.e. 2000-ből származik az első fennmaradt bizonyíték maláriajárványról. A betegség történetének következő 

jelentős állomása 1500 körül volt, amikor az európai telepesek és a rabszolgák behurcolták a maláriát az 

amerikai földrészre. 

A malária trópusi és szubtrópusi területeken fordul elő. Több mint száz országban jegyeztek fel maláriás 

járványokat és megbetegedéseket. Az egyik kiemelten veszélyes zóna a malária szempontjából a dél-szaharai 

vidék. Maláriafertőzés-veszélyes terület például India és környező szigetei, az Indonéz szigetvilág, Thaiföld, 

Kambodzsa és Vietnám. A malária megtalálható a Latin-Amerikai földrészen is, kiemelten veszélyes Brazília 

Amazonas közeli területe (http://www.utazaselott.hu/malaria-fertozes.html). 

Spanyolnátha 

“A klasszikus világjárványok kórokozói közül az influenza vírusok maradtak azok, melyek változatlanul évről-

évre a legnagyobb számú megbetegedést okozzák világszerte. Az influenza vírus antigénjeiben rendkívül 

változatos, így időszakonként újabb és újabb variánsok bukkannak fel, amelyek ellen a lakosság nagy része nem 

védett, még nem alakult ki ellenük a szervezet saját védekező rendszere, így rendkívül fertőzőképesek.” 

(Meglécz K. 2012, 95. p.). 

Az influenza kórokozói az A, B és a C influenza vírusok. Kiterjedt járványokat, pandémiákat az A vírus okoz. A 

spanyolnátha 1918-19-ben az influenza A-vírusának első és egyúttal legpusztítóbb világméretű járványa volt, 

amely a Föld teljes lakosságának mintegy 20-40 %-át fertőzte meg. Már 1918-ban több áldozatot követelt, mint 

az első világháború, a két évben mintegy 50 millió ember halt meg a járványban. A pontos adatok nem ismertek 

(a becslések 20 és 100 millió közzé teszik a halálos áldozatok számát), egyrészt azért, mert sok ország nem 

szolgáltatott pontos adatokat, másrészt azért, mert egész régiók haltak ki. Ezzel a spanyolnátha az emberiség 

történetének legtöbb áldozatot szedő járványa. 

A betegség első megjelenésének helye és ideje ismeretlen, az első hírek a járványról Spanyolországból érkeztek. 

A spanyolnátha három hullámban jelentkezett: először 1918 tavaszán, majd őszén, végül sok helyen 1919-ben is 
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fellépett. 1918 tavaszán nem volt különösebben halálos, ezzel szemben az 1918 őszi, illetve az 1919-es hullám 

sok halálos áldozattal járt. 

A kórokozóvírus hatékonysága és gyors terjedése a többszöri mutáció eredménye: az áldozatok jobbára 

védtelenek voltak az új betegséggel szemben. 

Egyesek párhuzamot vonnak a spanyolnátha és a napjainkban terjedő madárinfluenza között, mondván, hogy 

mindkettő madarakról terjedhetett át az emberekre (http://hu.wikipedia.org/wiki/Spanyoln%C3%A1tha). 

Madárinfluenza 

A madárinfluenza vírusos megbetegedés, amelyet valamely, a madarak szervezetéhez alkalmazkodott 

influenzavírus okoz. Nem kizárólag madarakat betegíthet meg, az emberre legveszélyesebb változatának a 

H5N1 törzseket tartják (http://hu.wikipedia.org/wiki/Mad%C3%A1rinfluenza). 

Története 1878-ra nyúlik vissza, ekkor írták le az első járványt Olaszországban. A vírust 1902-ben izolálták és a 

csirkepestis nevet kapta. Több mint fél századdal később, 1955-ben mutatták ki, hogy a házi szárnyasokból 

izolált kórokozó az influenza A-vírusok családjába tartozik 

(http://www.medicalonline.hu/cikk/madarinfluenza__az_ember_is_tovabbadja__2). 

1997-ben a korábban csak állatorvosi körökben ismert madárinfluenza vírusok Hongkongban hatalmas 

pusztítást végeztek a csirkeállományban, és a H5N1 törzs súlyos humán betegséget is okozott, ezért a típust a 

WHO egy lehetséges pandémia (világjárvány) forrásának nevezte. 

HIV-AIDS 

Az AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome = szerzett immunhiányos tünetegyüttes) a HIV (Human 

Immunodeficiency Virus = emberi immunhiány vírusa) által előidézett, gyakorlatilag 100%-os 

halálozásútünetegyüttes, amelyet 1981-ben azonosítottak, de már jóval régebben megjelent. Azóta a fertőzés 

lényegében gyógyíthatóvá vált (http://hu.wikipedia.org/wiki/AIDS), egyúttal viszont jelentkezése után néhány 

év alatt globális betegséggé vált, korunk pestisének is nevezik. 

A járvány eredete Fekete-Afrikához köthető, valószínűleg a majmoknál jellemző ún. SIV vírusok egyik 

mutációjáról van szó. Az emberre való „átugrás” valószínűleg a húsukért vadászott csimpánzokról történt. A 

vadhús fogyasztása rendkívül veszélyes, mert rajta keresztül veszélyes betegségek kerülhetnek át az emberi 

populációra. A részletes vizsgálatok a járvány valódi kezdetét az 1940-50-es évekre teszik. 

A fertőzöttek számának növekedése a klasszikus járványügyi görbe szerinti alapján zajlott. Az első időszakot, az 

1990-es évtized kezdetéig egy lassú növekedési trend jellemezte (1987-ig 5 millió, 1990-ig 15 millió fertőzöttet 

jegyeztek), ezután indult egy gyors növekedési szakasz. Elemzők ugyanakkor megjegyzik, hogy az ismert 

fertőzöttek számánál sokszorta több lehet a fel nem tárt HIV+ emberek száma (Patkós Cs. 2011). 

Napjainkban az AIDS által legsúlyosabban érintett kontinens minden szempontból Afrika. A fertőzöttek 

mintegy 70%-a a Szaharától délre él, Botswanát és Szváziföldet 35% körüli fertőzöttségi értékek jellemzik. 

Ázsia a jövőbeni növekedéstől leginkább fenyegetett kontinens. Az AIDS fertőzöttség jelenlegi szintje 

mindenütt alacsonyabb, mint Afrikában, de gyorsan növekszik és ez rengeteg ember fertőzöttségét jelenti. 

Prognózisok szerint az AIDS fertőzöttek számának növekedése a két legnagyobb népességű ország, Kína és 

India esetében jelentős lesz a következő években, de az egészségügyi rendszer fejlettebb mivolta miatt afrikai 

szintet nem fog elérni a fertőzöttek aránya (Patkós Cs. 2011). 

Kelet-, illetve Kelet-Közép-Európában a fertőzés gyors terjedése jellemző, elemzések szerint jelenleg az egyik 

leggyorsabb a világon. Ennek okai az intravénás droghasználat terjedése, a szegénység okozta rossz higiénia, a 

rendszerváltások utáni romló egészségügyi ellátás, a társadalmi-gazdasági bizonytalanság, a hagyományos 

társadalmi értékek (család, hűség) relativizálódása, az életkilátások jelentős romlása és a terjedő prostitúció 

(Patkós Cs. 2011). 

Az AIDS, mintegy három évtizeddel ezelőtti megjelenése óta egyre inkább globális problémává vált. Bár a 

terjedés valamennyi kontinensen megfigyelhető, mégis a harmadik világ periferikus és félperiférikus területek a 

leginkább veszélyeztetettek. A terjedésben leginkább érintett területek a közlekedési útvonalak csomópontjai és 

a nagyvárosi központok. 
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Ma már igen nagy hatékonyságú gyógyszerek léteznek, amelyekkel a vírus szaporodása jelentős mértékben 

lelassítható, sőt ma már a vírusfertőzés megszüntethető. A vírus szaporodását gátló gyógyszerek nem gyógyítják 

meg a HIV-fertőzést, de nagymértékben lelassítják az immunrendszer pusztulását. A HIV-fertőzés ilyen módon 

kezelhető, sőt egyre inkább gyógyítható krónikus fertőzés (http://hu.wikipedia.org/wiki/AIDS). 

A világjárványok társadalmi-gazdasági hatásai 

A eddig említett negatívumok mellett a járványok okozataként pozitív hatások, változások is megfigyelhetők. 

Például az elsősorban a fertőzött ivóvíz és általában a rossz higiénés viszonyok miatt terjedő kolera hatására 

kezdték el az európai nagyvárosok – London mintájára – kiépíteni csatornahálózatukat, vízvezeték-rendszerüket, 

közegészségügyi, köztisztasági szervezeteiket (Budai J. 2005). A hadi- és a közegészségügy megszervezésének 

szükségességét is a kolerajárványok miatt látták be, miatta foglalkoztak egyre többen a bakteriológiával, a 

virológiával és epidemiológiával is. Az 1918-19-es spanyolnáthajárvány hívta fel a figyelmet a nemzetközi 

egészségügyi együttműködés fontosságára (Budai J. 2003). 

Ma a pandémiák kialakulásának megelőzése érdekében a természetben előforduló gócok – fertőző források, és 

fogékony egyedek közti kapcsolat, a második tényező, azaz a terjedési mechanizmus kiiktatásán dolgoznak a 

közegészségügyi szakemberek. „Az esetlegesen előforduló egyes megbetegedések járvánnyá fokozódását már a 

korai szakaszban az egészségügyi rendszabályok betartása megakadályozza, az embert, mint fertőző forrás 

kiiktatását a rendszerből a gyors klinikai diagnózis és adekvát kezelés segíti. A kötelező és fakultatív 

védőoltások rendszere pedig a fogékony szervezetek számának csökkentésében játszik szerepet.” (Meglécz K. 

2012, 98. p.). 

A mai globalizált világ kiváló táptalaja lehet a világjárványok létrejöttének, azonban a megelőző egészségügyi 

rendszabályok betartásával, fertőző források kiiktatásával valamint a fogékony szervezetek immunizálásával a 

járványok kialakulásának valószínűsége csökkenthető. 

10.3. 9.3. Kérdések, feladatok 

1. Mit nevezünk világjárványnak? 

2. Sorolja fel és jellemezze röviden a főbb világjárványokat! 

3. Milyen hatással vannak a világjárványok a társadalomra és a gazdaságra? 

4. Hasonlítsa össze a világjárványokat az alábbi jellemzők alapján: fertőzöttek száma, áldozatok száma, 

halálozási arány! (9.1. táblázat, 9.1. – 9.3. ábra) Milyen tendencia fedezhető fel a számadatok alapján, és 

indokolja, hogy annak mi az oka! 

9.1.  táblázat: A világjárványok halálozási arányai 
 

Név Fertőzöttek száma Áldozatok száma Halálozási arány 

Kolera ~500 millió 45 millió 1% 

Pestis ~200 millió 200 millió 65% 

Spanyolnátha ~500 millió 50 millió 10% 

Ázsiai influenza ~2 millió 70 000 3.5% 

Hongkongi influenza ~100 millió 550 000 0.5% 

H1N1 ~200 000 4 500 2.25% 

Forrás:  http://people.inf.elte.hu/babrabi/szamalap-beadando/jarvanyok.html – 2013. 05. 16. 

http://people.inf.elte.hu/babrabi/szamalap-beadando/jarvanyok.html
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9.1.  ábra: Világjárványok fertőzötteinek aránya 

Forrás:   http://people.inf.elte.hu/babrabi/szamalap-beadando/jarvanyok.html  – 2013. 05. 16. 

 

9.2. ábra: Világjárványok áldozatainak aránya 

Forrás:   http://people.inf.elte.hu/babrabi/szamalap-beadando/jarvanyok.html  – 2013. 05. 16. 

http://people.inf.elte.hu/babrabi/szamalap-beadando/jarvanyok.html
http://people.inf.elte.hu/babrabi/szamalap-beadando/jarvanyok.html
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9.3. ábra: Világjárványok halálozási aránya 

Forrás:   http://people.inf.elte.hu/babrabi/szamalap-beadando/jarvanyok.html  – 2013. 05. 16. 

5. Milyen halálokok jellemzőek a világ különböző fejlettségű területein? Hasonlítsa össze a 9.2. táblázat 

segítségével a szegény, a közepesen gazdag és a gazdag országok adatait! Hogyan függ össze a gazdasági 

fejlettség a járványügyi helyzettel? 

9.2. táblázat: Vezető halálokok a világ különböző fejlettségű területein (2004) 
 

Szegény országok Halálozások %-ában 

Alsólégúti fertőzések 11,2 

Szívkoszorúér betegségek 9,4 

Hasmenéses megbetegedések 6,9 

HIV/AIDS 5,7 

Stroke és egyéb agyér betegségek 5,6 

Krónikus obstruktív tüdőbetegség (COPD) 3,6 

TBC 3,5 

Újszülött fertőzés 3,4 

Malária 3,3 

Közepesen gazdag országok Halálozások %-ában 

Stroke és egyéb agyér betegségek 14,2 

http://people.inf.elte.hu/babrabi/szamalap-beadando/jarvanyok.html
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Szívkoszorúér betegségek 13,9 

Krónikus obstruktív tüdőbetegség  (COPD) 7,4 

Alsólégúti fertőzések 3,8 

Légcső-, torok- és tüdőrák 2,9 

Közúti baleset 2,8 

Magas vérnyomás 2,5 

Gyomorrák 2,2 

TBC 2,2 

Gazdag országok Halálozások %-ában 

Szívkoszorúér betegségek 16,3 

Stroke és egyéb agyér betegségek 9,3 

Légcső-, torok- és tüdőrák 5,9 

Alsólégúti fertőzések 3,8 

Krónikus obstruktív tüdőbetegség  (COPD) 3,5 

Alzheimer-kór 3,4 

Vastag- és végbélrák 3,3 

Diabetes mellitus 2,8 

Mellrák 2 

Világ Halálozások %-ában 

Szívkoszorúér betegségek 12,2 

Stroke és egyéb agyér betegségek 9,7 

Alsólégúti fertőzések 7,1 

Krónikus obstruktív tüdőbetegség  (COPD) 5,1 

Hasmenéses megbetegedések 3,7 

HIV/AIDS 3,5 

TBC 2,5 

Légcső-, torok- és tüdőrák 2,3 
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Közúti baleset 2,2 

Forrás: Patkós Cs. 2011, pp. 89-90. – a WHO 2004-es adatai alapján 

http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0038_foldrajz_PatkosCsaba/ch01s10.html – 2013. 05. 16. 

6. A 9.4. ábra és a 9.5. ábra segítségével állapítsa meg, hogy a pestis járvány milyen hatással volt Európa 

társadalmi és gazdasági életére! Térjen ki a terjedés időszakaira, időtartamára, a területi lehatárolásra! 

 

9.4. ábra: A pestis európai elterjedése 

Forrás:   http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0038_foldrajz_PatkosCsaba/ch01s10.html  – 2013. 

05. 16. 

http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0038_foldrajz_PatkosCsaba/ch01s10.html
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9.5. ábra: A Nagy Pestis hatása Európában 

Forrás:   http://www.ofi.hu/tudastar/dokumentumelemzes – 2013. 05. 16. 

7. A kolera, illetve a malária mely területeken jelent potenciális veszélyt jelenleg is? (9.6. és 9.7. ábra) 

 

9.6. ábra: A kolera jelenléte a világban 

Forrás:   http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/21/Distribution_of_the_cholera.PNG  – 2013. 05. 

16. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/dc/Bubonic_plague_map.PNG
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/21/Distribution_of_the_cholera.PNG


 A TÁRSADALOM, MINT 

ERŐFORRÁS ÉS KOCKÁZAT II. 

GYAKORLAT 

 

 101  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

9.7. ábra: Maláriás megbetegedések előfordulása 100000 lakosra (2004) 

Forrás:   http://www.bu.edu/themovement/category/current-news/  – 2013. 05. 16. 

WHO, 2004 

8. Jellemezze az AIDS betegséggel kapcsolatos tendenciákat annak megjelenésétől 2004-ig! (9.8. ábra) Milyen 

óvintézkedésekkel lehet visszaszorítani a megbetegedettek arányát? 

 

9.8. ábra: Az AIDS járvány genealógiája 2004-ig 

Forrás: http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0038_foldrajz_PatkosCsaba/ch01s11.html 

http://www.bu.edu/themovement/category/current-news/
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(WHO/UNAIDS) – 2013. 05. 16. 

9. Elemezze a HIV/AIDS fertőzöttség regionális különbségeit Afrikában! (9.9. ábra) 

 

 

9.9. ábra: A 15-49 évesek között a HIV/AIDS fertőzöttek aránya Afrikában (2011) (%) – a Világbank 

adatai alapján 

Forrás:   http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/eb/HIV_in_Africa_2011.svg  – 2013. 05. 16. 

10. A 9.10. ábra felhasználásával elemezze az AIDS hatását Botswana várható korstruktúrájára! 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/eb/HIV_in_Africa_2011.svg
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9.10. ábra: Az AIDS-járvány hatása Botswana várható népességszerkezetére 2020-ban 

Forrás:   http://www.fao.org/docrep/005/y8331e/y8331e05.htm  – 2013. 05. 16. 

11. Milyen preventív intézkedések szükségesek egy járvány megjelenése előtt? Foglalja össze, milyen 

krízisprogram elkészítése szükséges egy esetleges járvány megjelenésekor? Térjen ki az egyes pontok esetén 

arra, hogy a társadalom mely szintjére vonatkozik az adott intézkedés! (9.11. ábra) 

http://www.fao.org/docrep/005/y8331e/y8331e05.htm
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9.11. ábra: Járvány idejére készített krízisprogram fő területei 

Forrás:   http://www.hrportal.hu/hr/fontos-lenne-a-veszforgatokonyv-krizishelyzetekre-20090527.html  – 2013. 

05. 16. 

11. 10. Szociális gondok, társadalmi beilleszkedési 
zavarok, devianciák I. 

11.1. 10.1. Tartalom 

Társadalmi beilleszkedési zavarok, deviancia; a bűnözés és a bűnözésföldrajz definiálása; az Európai Unió 

bűnözési tendenciái; Magyarország bűnözési helyzete; terrorizmus. 

11.2. 10.2. A tananyag kifejtése 

Társadalmi beilleszkedési zavarok, deviancia 

A szociológiai irodalom a bűnözés, öngyilkosság, alkoholizmus, mentális betegségek jelenségét egységes 

szemlélettel értelmezi. E jelenségek közös tulajdonsága, hogy eltérnek az adott társadalomban elfogadott 

viselkedési szabályoktól, megszegik a normákat. A bűncselekményt elkövető személy a büntetőjogi normákkal 

ellentétesen viselkedik; az alkoholista megszegi a munkahelyi szabályokat, a családi élet elvárásait és általában 

a közösségi magatartás elfogadott normáit; a mentális beteg másként viselkedik, mint azt az adott társadalom 

tagjaitól elvárják (ezért tekintik betegnek); az öngyilkosságot társadalmunk helyteleníti. Hagyománya és 

egyúttal alapja is van annak a feltevésnek, hogy ezen viselkedésformák időben és térben gyakori együttes 

előfordulásának, megszaporodásának közös oka van: a szűkebb-tágabb társadalom és kultúra ilyen vagy olyan 

http://www.hrportal.hu/hr/fontos-lenne-a-veszforgatokonyv-krizishelyzetekre-20090527.html
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mértékű válsága, az értékek és a normák elbizonytalanodása. Maguk a beilleszkedési zavarok pedig mindennek 

tüneteiként, jelzéseiként foghatók fel (Andorka R. 1994). 

„A deviáns viselkedés olyan viselkedésre vonatkozik, amely lényegesen eltér azoktól a normáktól, amelyeket az 

emberek számára társadalmi státusainak megfelelően előírnak.” (Merton, R. K. 1961). Vannak a társadalomban 

különböző – jogi, erkölcsi, szokás, ízlés – normák, az ezektől eltérő személy a deviáns személy, az ezektől való 

eltérés a deviáns viselkedés, és az ilyen személyek, illetve viselkedések összességét nevezik devianciának 

(Andorka R. 1994). A deviancia fogalma szorosan összekapcsolódik az anómia fogalmával. Durkheimnél az 

anómia a szabályozatlanság állapota, amikor meglazul az erkölcsi fegyelem, megrendül a kollektív rend 

méltányosságába vetett hit. Ennek következménye szerinte az öngyilkosságok növekedése. Mertonnál viszont az 

anómia a társadalmilag elfogadott célok és a megvalósításhoz igénybe vehető eszközök közötti ellentmondás, és 

az emberek egy része ilyen anómiás helyzetben folyamodik valamilyen deviáns viselkedéshez, mely esetben a 

deviancia megnyilvánulhat a célok és/vagy az eszközök elutasításában (Andorka R. 1994b). 

A bűnözés és a bűnözésföldrajz definiálása 

„A bűnözés a mindenkori társadalomhoz való viszonyok kifejeződése olyan magatartásokban, amelyek sértik az 

adott társadalom politikai, gazdasági, kulturális rendjét, az uralkodó társadalmi értékeket s ezen keresztül a 

büntetőjogi normákat.” (Vigh J. 1998, 14. p.). A bűnözés társadalmi tömegjelenség, szociológiai aspektusból a 

deviáns viselkedések egyik markáns formája. Durkheim, E. francia szociológus szerint a bűnözés a társadalmi 

anómia egyik megnyilvánulásaként a társadalom normális jelensége, s az egészséges társadalom integráns része. 

„A bűnözés nagyarányú emelkedése vagy csökkenése azonban már a társadalom valamilyen rendellenességéről 

tanúskodik, s csak ez esetben beszélhetünk a bűnözésről, mint patológiás jelenségről.” (Vigh J. 1998, 48. p.). 

A bűnözés szociológiai (szaktudományi) értelemben igen heterogén társadalmi jelenség, egyaránt magába 

foglalja a legdurvább erőszakos, a vagyon elleni, a közlekedési, a politikai és gazdasági bűncselekményeket. 

Közös bennük az, hogy megvalósításukat az adott társadalom az adott viszonyok között büntetőjogi tilalom alá 

helyezi, és előfordulásuk esetén az elkövetőkkel szemben büntetőjogi szankciókat alkalmaz. Társadalmi 

folyamatok és reprodukciós folyamatok szempontjából a bűnözés különböző előfordulási formái némelykor 

közelebb állnak egyéb deviáns viselkedésekhez, mint egymáshoz. A hagyományos erőszakos és vagyon elleni 

bűncselekmények, az alkoholizmus és az öngyilkosság társadalmi felhajtóerői például inkább hasonlítanak 

egymáshoz, mint az említett bűncselekmények és a közlekedési szabályszegések, vagy a gazdasági, politikai 

motiváltságú bűncselekmények. A bűnözés legtágabb értelemben vett megelőzése azonos rendszerben 

helyezkedik el a többi deviáns viselkedési forma megelőzésével. A bűnözéssel és a közbiztonsággal összefüggő 

megelőzési program nem szakítható ki egy devianciakezelő-kontrolláló társadalompolitika rendszeréből 

(Gönczöl K. 1996). 

A bűnözésföldrajz nem rendelkezik általánosan elfogadott, nemzetközileg egységes definícióval. E probléma 

mellett még a tudományokon belül elfoglalt helye sincs teljes mértékben tisztázva (Tóth A. 2007). A 

kriminológusok szempontjából nézve a bűnözésföldrajz a kriminológia területéhez tartozik, és a bűnözési térkép 

egy más (földrajzi) tudományterületen alkalmazott eszköz meghonosítását jelenti (Kerezsi K. 2003). A 

bűnözésföldrajznak létezik emellett szociálgeográfiai értelmezése is, Kobolka I. (2003) a „bűnügyi földrajzot” a 

szélesebb értelembe vett, integráló jellegű „biztonságföldrajzhoz”, mint a földrajztudomány részdiszciplinájához 

sorolja. 

Tóth A. (2007; pp. 10-11.) megfogalmazásában „a kriminálgeográfia a bűnözésnek, mint társadalmi 

tömegjelenségnek a tér- és időbeli aspektusait vizsgáló alkalmazott szociálgeográfiai ágazat, a kriminológia és a 

társadalomföldrajz között álló inter-szubdiszciplína. A bűnözés térbeli struktúráját, terjedelmét, tendenciáját és 

dinamikáját, területi intenzitását, társadalmi-gazdasági hátterét, a lezajló társadalmi-gazdasági folyamatok 

ismeretében a várható térbeli elmozdulásait vizsgálja, s hozzájárul terület-specifikus bűnmegelőzési stratégiák 

kidolgozásához”. 

Az Európai Unió bűnözési tendenciái 

A bűnügyi adatok nemzetközi összehasonlításának ötlete a statisztikusok körében már a XIX. század második 

felében felmerült, de az a határozat, mely a nemzetközi bűnügyi statisztika kialakítására irányult, csak az 1930-

as Nemzetközi Büntetőjogi és Börtönügyi Kongresszuson fogalmazódott meg (Kertész I. 1996, 1999). Azóta 

több szervezet foglalkozik az adatok gyűjtésével, rendszerezésével, illetőleg közlésével. 

A nemzetközi összehasonlítás a kriminológusok számára is új kihívást jelent, hiszen azt a jogi definíciók 

különbözősége, az eltérő eljárási és adatszolgáltatási rendszerek egyaránt megnehezítik. A nyers kriminalitási 
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arányszámok (pl. 10 000 lakosra jutó bűncselekmények száma) csak durva becslésekre adnak lehetőséget, ezért 

a direkt összehasonlítást csak egyes kiemelt bűncselekménytípusokra érdemes elvégezni (például az 

emberölések esetén12). Az összevetést ezen felül akadályozza az a tény is, hogy a különböző országokban eltérő 

a látens bűnözés (a hatóságok előtt rejtve maradt bűncselekmények) mértéke (Kertész I. 1999, Tóth A. 2007). 

Az összehasonlítás feltételeit Kertész I. (1999) alapján pontokba szedve az 10.1. táblázat tartalmazza. 

10.1. táblázat: A nemzetközi összehasonlíthatóság feltételei 
 

1. Bűnügyi statisztikai rendszer ismerete 

1. nyilvántartás – a bűncselekmény az elkövetés időpontjában vagy csak a nyomozati szakasz végén kerül a 

statisztikába (input, avagy output statisztika); 

1. halmazati és folytatólagos bűncselekmények elkövetőinek számbavétele milyen módon történik. 

1. Büntető törvénykönyv ismerete 

1. mi számít bűncselekménynek 

1. bűncselekménytípusok definíciói 

1. külön kezeli-e az ország büntető törvénykönyve a szabálysértéseket, illetve vétségeket, amennyiben igen, 

azok a statisztikában megjelennek-e 

1. büntethetőség alsó korhatára 

1. értékhatárhoz van-e kötve az adott országban a bűncselekmény megvalósulásaa 

1. Jogszabályi változások ismerete (esetlegesen a büntetőpolitikai változásoké is) 

1. Látens bűnözés terjedelmének, dinamikájának, szerkezetének, összetételének ismerete 
a Például hazánkban a 20 000 Ft értékhatárt nem meghaladó lopások szabálysértésnek minősülnek, ezek a bűnügyi statisztikában nem 

jelennek meg. 

Forrás: Piskóti Zs. (2011) (szerkesztette Kertész I. (1999) alapján) 

Feladat: 

Az Eurostat bűnözési és igazságszolgáltatási jelentése (Trends in Crime and Criminal Justice, 2013) információt 

biztosít az Európai Unió államainak bűnözési helyzetéről. Az ábrák és a táblázat elemzésével tárja fel a jellemző 

bűnözési tendenciákat! 

                                                           
12Az emberölés tényállása a cselekmény súlyosságából adódóan nemzetközileg viszonylag egységes definícióval bír. 
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10.1. ábra: A regisztrált bűncselekmények számának változása 2005 és 2010 között 

Forrás: Clarke, S. 2013, 2. p. – 2013. 11. 16. 

10.2. táblázat: A regisztrált bűncselekmények száma az EU tagállamaiban 
 

GEO/TIME 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Belgium 948 

268 
992 

264 
986 

899 
993 

265 
982 215 1 004 

097 
1 016 

441 
1 022 

682 
1 046 

442 
1 050 

235 

Bulgaria 147 

022 
146 

929 
143 

921 
142 

093 
137 800 136 

410 
134 

685 
126 

673 
138 

105 
147 025 

Czech Republic 358 

577 
372 

341 
357 

740 
351 

629 
344 060 336 

446 
357 

391 
343 

799 
332 

829 
313 387 

Denmark 473 

290 
491 

511 
486 

174 
474 

419 
432 704 425 

093 
445 

271 
476 

953 
491 

792 
471 088 

Germany 6 363 

865 
6 507 

394 
6 572 

135 
6 633 

156 
6 391 

715 
6 304 

223 
6 284 

661 
6 114 

128 
6 054 

330 
5 933 

278 

Estonia 58 497 53 293 53 595 53 048 52 916 51 834 50 375 50 977 48 359 48 340 

Ireland 86 633 106 

415 
103 

462 
99 244 102 206 103 

178 
: : : : 

Greece 439 

629 
441 

138 
441 

839 
405 

627 
455 952 463 

750 
423 

422 
417 

391 
386 

893 
333 988 

Spain 2 052 

492 
2 183 

457 
2 144 

155 
2 141 

295 
2 230 

906 
2 267 

114 
2 309 

859 
2 396 

890 
2 339 

203 
2 297 

484 

France 4 061 4 113 3 974 3 825 3 775 3 725 3 589 3 558 3 521 : 
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792 882 694 442 838 588 293 329 256 

France 

(metropolitan) 
4 061 

792 
4 113 

882 
3 974 

694 
3 825 

442 
3 775 

838 
3 725 

588 
3 589 

293 
3 558 

329 
3 521 

256 
: 

Croatia 78 351 77 905 80 377 85 416 79 946 81 049 75 857 74 571 73 497 73 328 

Italy 2 163 

826 
2 231 

550 
2 456 

887 
2 417 

716 
2 579 

124 
2 771 

490 
2 933 

146 
2 709 

888 
2 629 

831 
2 621 

019 

Cyprus 4 506 4 758 7 256 7 615 7 212 7 917 7 556 7 341 7 104 8 387 

Latvia 51 082 49 329 51 773 62 173 51 435 62 328 55 620 57 475 56 748 51 108 

Lithuania 79 265 72 646 79 072 84 136 82 074 75 474 67 990 71 972 76 291 70 618 

Luxembourg 22 646 26 046 26 163 26 907 25 321 25 913 28 252 28 210 32 378 30 532 

Hungary 465 

694 
420 

782 
413 

343 
418 

833 
436 522 425 

941 
426 

914 
408 

407 
394 

034 
447 186 

Malta 15 929 17 023 17 739 18 384 18 580 16 527 15 005 13 803 11 953 13 296 

Netherlands 1 379 

454 
1 401 

871 
1 369 

271 
1 319 

482 
1 341 

950 
1 304 

325 
1 292 

820 
1 266 

165 
1 243 

285 
1 192 

640 

Austria 522 

710 
591 

584 
643 

286 
643 

648 
605 272 589 

495 
594 

240 
572 

695 
591 

597 
535 745 

Poland 1 390 

089 
1 404 

229 
1 466 

643 
1 461 

217 
1 379 

962 
1 287 

918 
1 152 

993 
1 082 

057 
1 129 

577 
1 151 

157 

Portugal 372 

170 
391 

599 
417 

383 
416 

420 
392 714 399 

563 
398 

575 
430 

486 
426 

040 
422 587 

Romania 340 

414 
312 

204 
276 

841 
231 

637 
208 239 232 

659 
281 

457 
289 

331 
299 

889 
292 682 

Slovenia 74 794 77 218 76 643 86 568 84 379 90 354 88 197 81 917 87 465 89 489 

Slovakia 93 053 107 

373 
111 

893 
131 

244 
123 563 115 

152 
110 

802 
104 

758 
104 

905 
95 252 

Finland 430 

343 
435 

009 
443 

481 
445 

465 
432 302 416 

131 
435 

824 
440 

711 
441 

416 
431 623 

Sweden 1 189 

393 
1 234 

784 
1 255 

371 
1 248 

743 
1 241 

843 
1 224 

958 
1 306 

324 
1 377 

854 
1 405 

626 
1 370 

399 

England and 

Wales 
5 521 

825 
5 974 

960 
6 013 

759 
5 637 

511 
5 555 

172 
5 427 

558 
4 952 

276 
4 702 

698 
4 338 

372 
4 150 

097 

Scotland 421 

093 
427 

034 
406 

979 
438 

121 
417 785 419 

257 
385 

509 
377 

433 
338 

028 
323 060 
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Northern Ireland 

(UK) 
139 

786 
142 

496 
127 

953 
118 

124 
123 194 121 

144 
108 

468 
110 

094 
109 

139 
105 040 

Forrás: Eurostat 

 

10.2. ábra: Az egyes bűncselekménytípusok számának alakulása 2007-2010 között 

Forrás: Clarke, S. 2013, 1. p. – 2013. 11. 16. 

 

10.3. ábra: A 100 000 lakosra jutó emberölések számának változása 

(a 2005-2007-es időszak átlaga viszonyítva a 2008-2010-es időszak átlagához) 

Forrás: Clarke, S. 2013, 3. p. – 2013. 11. 16. 
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10.4. ábra: A 100 000 lakosra jutó börtönnépesség számának változása 

(a 2005-2007-es időszak átlaga viszonyítva a 2008-2010-es időszak átlagához) 

Forrás: Clarke, S. 2013, 4. p. – 2013. 11. 16. 

Magyarország bűnözési helyzete 

Hazánkban a bűnözés 1970-1980 közötti alakulására a kiegyenlítettség, a kismértékűváltozások voltak 

jellemzőek. Az ismertté vált bűncselekmények száma 110.000-130.000 között volt ebben az évtizedben. Az 

ismertté vált bűncselekmények száma, gyakorisága az 1980-as években indult növekedésnek, s a növekedés 

üteme különösen az évtized második felében gyorsult fel: 1980-ban 130.470, 1985-ben 165.816, 1988-ban 

185.344, 1989-ben már 225.393 bűncselekmény vált ismertté. A rendszerváltás idején a tendencia tovább 

folytatódott, a bűnözés még nagyobb mértékben, szinte robbanásszerűen növekedett: 1988-1991 között az 

ismertté vált bűncselekmények száma 2,4-szeresére nőtt. Ebben a társadalmi dezorientáltság, a társadalmi 

értékrend zavarai és az erkölcsi normák hatóerejének csökkenése; az államhatalom gyengülése, a 

jogbizonytalanság; a tisztességtelen szabad verseny és a gyors meggazdagodási vágy felélénkülése, a gazdasági 

recesszió, a lakosság jelentős hányadának létbizonytalansága, életszínvonalának csökkenése, a 

munkanélküliség; a fokozódó társadalmi igazságtalanságok, egyenlőtlenségek és egyenlőtlen esélyek; valamint 

a nemzetközi migráció felerősödése és a nemzetközi szervezett bűnözés megjelenése egyaránt szerepet 

játszottak. A növekvő tendencia (kisebb törésekkel) egészen 1998-ig folytatódott, amikor az ismertté vált 

bűncselekmények száma 600.621-es értékkel, az 1990-es adat 176,1%-ával érte el eddigi csúcspontját. A 

kimagasló értékben egy mintegy 80.000-es esetszámú (egyenként igen kisértékre elkövetett) fővárosi 

csalássorozat játszott jelentős szerepet, s nem a reális társadalmi folyamatok okozták ezt az extrémumot. 1998 

után a bűnözés nagysága kisebb kilengésekkel bár, de stabilizálódni látszik. A 2009-es évtől azonban a 

bűncselekmények számának ismételt növekedése figyelhető meg (Tóth A. 2007). 

Az ismertté vált bűnelkövetők és az ismertté vált bűncselekmények száma lényegesen különbözik egymástól. 

Ennek egyik oka a felderítési arány alakulása, a másik az ún. halmazati bűnelkövetés, vagyis az elkövetők és az 

általuk elkövetett cselekmények mennyiségi kapcsolata. Ugyancsak eltér a bűnelkövetők területi megoszlása a 

bűncselekmények területi jellemzőitől. A magas intenzitású vagyon elleni bűnözési területek – az e 

bűncselekmények körében megfigyelhető kedvezőtlen felderítési arány, valamint a gyakori halmazati 

bűnelkövetés következtében – és az elkövetők területi adatait mutató rangsorok jelentősen eltérhetnek. 

Hazánkban az ismertté vált bűnelkövetők száma az 1970-es évtizedben 66.000-80.000 között volt. Számuk 

(hasonlóan az ismertté vált bűncselekmények 

számához) az 1980-as évektől indult növekedésnek: 1983-ban meghaladta a 80.000-et, 1986-ban a 90.000-et, 

1988-ban 82.329, 1989-ben 88.932 volt.80 1990-ben 112.254 bűnelkövető vált ismertté (az előző évinél 26%-

kal több), számuk 1992-ig tovább nőtt, de a növekedés üteme jóval elmaradt az ismertté vált bűncselekmények 
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növekedési ütemétől. 1993-1996 között a bűnelkövetők száma 120.000 körül stagnált, majd 1997-1998-ban volt 

egy újabb jelentős növekedés: az ismertté vált bűnelkövetők száma 1998-ban 140.083-as értékkel, az 

1990-es adat 124,8%-ával érte el eddigi csúcspontját. 2000-2002 között a bűnelkövetők száma visszaállt a 

korábbi 120.000 körüli értékre (Tóth A. 2007). 

Feladat: 

A 10.3. táblázat Magyarország megyéinek az ismertté vált bűncselekmények és bűnelkövetők adatsorait 

tartalmazza a 2010-2012-es időszakra. Segítségével elemezze a bűnözés területi megoszlását! 

10.3. táblázat: A 10 000 lakosra jutó ismertté vált bűnelkövetők és bűncselekmények száma (2010-2012) 
 

  
bűnelkövetők bűncselekmények 

  
2010 2011 201

2 
átlag 2010 201

1 
2012 átlag 

Bács 115,647 103,9 107,

92 
109,1

6 
328,9

4 
334,

30 
422,1

0 
361,7

8 

Bara

nya 
145,749 133,3 113,

42 
130,8

2 
392,6

3 
421,

20 
375,4

6 
396,4

3 

Béké

s 
107,787 96,6 88,0

5 
97,48 344,0

9 
278,

80 
466,6

0 
363,1

6 

Bors

od 
161,973 147,1 148,

45 
152,5

1 
388,7

7 
348,

70 
442,9

3 
393,4

7 

Buda

pest 
97,4293 81,8 67,3

4 
82,19 641,0

8 
619,

40 
681,5

9 
647,3

6 

Cson

grád 
112,726 112,8 95,0

5 
106,8

6 
518,4

2 
527,

00 
461,1

2 
502,1

8 

Fejér 96,7442 91,4 73,8 87,31 460,2

7 
612,

40 
773,8

4 
615,5

0 

Győr 104,564 98,8 86,8

7 
96,74 366,0

1 
393,

10 
361,9

1 
373,6

7 

Hajd

u 
138,463 128,4 106,

63 
124,5

0 
627,9

3 
660,

40 
418,8

4 
569,0

6 

Heve

s 
131,576 124 105,

42 
120,3

3 
348,6

1 
399,

00 
412,0

7 
386,5

6 

Szol

nok 
133,53 142,6 114,

84 
130,3

2 
458,0

2 
460,

20 
495,5

0 
471,2

4 

Kom

árom 
116,858 107,8 98,5

5 
107,7

4 
455,5

3 
383,

10 
377,1

8 
405,2

7 

Nógr

ád 
147,67 157 139,

34 
148,0

0 
344,6

6 
414,

00 
384,2

0 
380,9

5 
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Pest 101,75 89,3 77,5

8 
89,54 301,5

3 
349,

50 
388,4

2 
346,4

8 

Som

ogy 
123,62 119,9 104,

20 
115,9

1 
678,8

1 
600,

90 
604,2

7 
627,9

9 

Szab

olcs 
171,422 152,4 140,

56 
154,7

9 
391,0

8 
369,

80 
419,9

4 
393,6

1 

Toln

a 
150,267 121,4 109,

46 
127,0

4 
427,5

9 
349,

30 
315,4

3 
364,1

1 

Vas 107,224 102,4 86,5

6 
98,73 327,5

1 
341,

70 
294,5

9 
321,2

7 

Vesz

pérm 
94,9814 96,6 92,5

9 
94,72 364,9

0 
372,

60 
358,9

2 
365,4

7 

Zala 104,092 102,6 93,8

4 
100,1

8 
352,5

9 
389,

70 
344,9

4 
362,4

1 

Forrás: ENYÜBS 

Terrorizmus 

A témával foglalkozó szakirodalom nem teljesen egyértelmű a terrorizmus definícióját illetően, vannak olyan 

körülírások, melyeket a szakértők a terrorizmus definíciójaként általában elfogadnak. Ezek a terrorizmus 

következő elemeit emelik ki: 

1. Az erőszak szándékos és módszeres használata, általában (közvetlenül vagy közvetetten) személyek ellen. A 

terroristák erőszakos eszközökkel (robbantással, fegyveres erőszakkal, stb.) küzdenek céljaik megvalósításáért. 

Mivel a célok általában nem valósulhatnak meg azonnal (pl. a fennálló politikai rend megdöntése, egy nép 

függetlenségének megteremtése), a terroristák általában több erőszakos cselekményt is elkövetnek, előre 

megtervezett módon; 

2. Félelem keltése. Az erőszak alkalmazásának célja a félelemkeltés. A közvélemény nyomása ugyanis – a 

terroristák elképzelése szerint – rá tudja venni a döntéshozókat a terroristák számára fontos lépések megtételére. 

3. Ideológiai-politikai háttér. A legtöbb elemző egyetért abban, hogy a terroristák cselekményeik igazolásául 

valamilyen eszmét vagy gondolatrendszert, illetve valamilyen politikai célt neveznek meg, amelytől azt is 

várják, hogy a közvélemény vagy legalábbis egy része támogatni fogja. Ilyen eszmékre hivatkoznak a vallási 

célú vagy például egy nemzet felszabadítására és egyesítésére törekvő terroristák 

(http://biztpol.corvinusembassy.com). 

Ha a terrorizmus fogalmát kriminológiai értelemben szeretnénk meghatározni, az egyik legátfogóbb definíciót 

Korinek László meghatározása adja, miszerint „a terrorizmus eltérő eszmerendszerekből merítő, sajátos 

logikának engedelmeskedő, változatos formákat öltő módszeres erőszak alkalmazás, vagy ezzel való fenyegetés, 

melynek célja politikai törekvések elérése azáltal, hogy az áldozatban, a nézőközönségben, az államban, a 

társadalomban megalkuvó magatartás alakuljon ki. A meghirdetett cél általában politikai, ideológiai, vallási, 

etnikai tartalmú radikális változás kikényszerítése, a cél elérésére alkalmazott cselekménysor. Az eszköz viszont 

jogi lényegét tekintve köztörvényes, erőszakos bűncselekmény.” (Gönczöl K. et al. 2006). 

Politikatudományi értelemben a terrorizmus egy olyan társadalmi jelenség, mely a szándékos és módszeres 

erőszak eszközül használásával olyan merényletek elkövetésére vállalkozik, illetve olyan merényletek 

elkövetésével fenyeget, melyek alkalmasak lehetnek arra, hogy a terrorszervezetek társadalmi-politikai 

céljaikkal adekvát politikai döntések meghozatalához vezessenek (Bartkó R. 2011). 

http://biztpol.corvinusembassy.com/


 A TÁRSADALOM, MINT 

ERŐFORRÁS ÉS KOCKÁZAT II. 

GYAKORLAT 

 

 113  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

10.5. ábra: A nemzetközi terrorista támadások száma a világban 

Forrás: http://blogs.swa-jkt.com/swa/11002/category/humanities-10/page/2/ – 2013. 11. 17. 

 

10.6. ábra: A világ terrorizmus kockázati indexe 

Forrás:  http://maplecroft.com/about/news/terrorism_index_2011.html – 2013. 11. 17. 

http://blogs.swa-jkt.com/swa/11002/category/humanities-10/page/2/
http://maplecroft.com/about/news/terrorism_index_2011.html
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11.3. 10.3. Kérdések, feladatok 

1. Mit nevezünk deviáns viselkedésnek? 

2. Hogyan definiálná a bűnözést? 

3. Hogyan definiálná a bűnözésföldrajzot? 

4. Hogyan alakul az Európai Unióban a regisztrált bűncselekmények száma? 

5. Hogyan alakult Magyarországon a bűncselekmények és bűnelkövetők száma a rendszerváltás utáni 

időszakban? 

6. Jellemezze a bűnözés területi megoszlását Magyarországon! 

7. Hogyan definiálná a terrorizmust? 

12. 11. Szociális gondok, társadalmi beilleszkedési 
zavarok, devianciák II. 

12.1. 11.1. Tartalom 

Az alkoholizmus, a kábítószer-fogyasztás és az öngyilkosság definiálása, területi jellemzői. 

12.2. 11.2. A tananyag kifejtése 

Az alkoholizmus, a kábítószer-fogyasztás és az öngyilkosság definiálása 

A mértéktelen alkoholfogyasztás ma is sokkal súlyosabb egészségügyi és társadalmi következménnyel jár, mint 

a többi deviáns viselkedésforma – nevezetesen a drogfogyasztás és a bűnözés - amelyek napjainkban nagyobb 

hangsúlyt kaptak kriminológiai jellegük miatt, holott pervalenciájuk nemzetközi összehasonlításban is 

kedvezőbb képet mutat, mint a hazai alkoholhelyzet (Elekes Zs. 2000). 

Az alkoholizmus fogalma túldefiniált, hiányzik az egységesen elfogadott definíció. Az alkoholizmus fogalma 

helyett a WHO vezette be 1980-ban az alkoholfogyasztással összefüggő problémák fogalmat (alcohol related 

problems). Ez tágabb, mint az alkoholizmus fogalma, mivel azt feltételezi, hogy az alkohol problémákat okozhat 

olyan emberek életében is, akik orvosi értelemben még nem számítanak alkoholistának (Zsákai Sz. 2008). Ezek 

a problémák súlyosak lehetnek az egyénre, a közvetlen környezetére és a társadalom egészére nézve is, mint 

például az alkoholos befolyásoltság miatti balesetek, bűnözés és szabálysértés, valamint a családi problémák 

vonatkozásában (Andorka R. 1994c). 

A WHO, valamint a legismertebb alkoholizmus elleni nemzetközi szervezet, az ICAA meghatározásait 

figyelembe véve a javasolt definíció szerint „alkoholbetegnek tekintjük azokat az egészségügyi ellátásra szoruló 

szeszesital fogyasztókat, akik alkoholfogyasztásuk következtében személyiségi, magatartási, társadalmi, 

életvitelbeli vonatkozásban súlyosan sérültek, az alkohollal pszichikus függőségbe kerültek, vagy/és 

szomatikusan is károsodtak” (Levendel L. 1991). 

Az alkoholfogyasztás csupán az iszlám országokban, valamint a hinduizmus és a buddhizmus hívei számára 

tilos, más kultúrákban viszont elfogadott a mértékletes fogyasztása. Az utóbbi társadalmakban az alkohol-

fogyasztásnak szociokulturális funkciója van, a különböző szeszes italok az ünnepek, a társasági élet szinte 

nélkülözhetetlen kellékei (Lévai M. 1996). Az egyének alkoholfogyasztáshoz kapcsolatos magatartásuk alapján 

az embereket öt csoportba lehet sorolni: 

1.  

2. alkoholbetegek: akik függő viszonyba kerülnek az alkohollal, ennek megfelelően, ha nem isznak, 

hiányérzetük van, vagy kifejezett elvonási tüneteket mutatnak; 

3. krónikus betegek: akik testi, szellemi károsodást szenvedtek az alkoholtól (Levendel, L. 1987. pp. 11-12.). 
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Az 1980-as évek közepéig az alkohol volt a legelterjedtebb, legveszélyesebb szenvedélykeltő anyag. 

Veszélyessége abból ered, hogy a társadalom teljesen legálisan, sokszor „gyógyító szerként” fogja fel a 

használatát. A megelőzés szempontjából természetesen ezt a tévhitet kell eloszlatni, hiszen a helyes megítélés is 

elvezethet az alkoholizmus visszaszorításához. Az alkoholfüggőség nemcsak a család és az egyén létbiztonságát 

fenyegető szociális és gazdasági probléma, hanem súlyos testi és pszichés tünetekkel együtt járó betegség. Ma a 

világ legtöbb országában egészségügyi problémát és óriási gazdasági veszteséget jelent (Szalainé Homola A. 

2005). 

11.1. táblázat: Az alkoholfogyasztás néhány jellemzője Magyarországon 
 

Néhány magyarországi adat (     www.gyism.hu     ): 

− Magyarországon körülbelül 11 liter a fejenként kimutatható tiszta alkoholfogyasztás egy évben 

− A magyar lakosság mintegy 2/3-a tekinthető rendszeresen ivónak, a másik 1/3-a alkalmilag, ritkán iszik, és 

körülbelül 1/3 része absztinens. 

− Az alkoholisták várható élettartama legalább 10 évvel kevesebb, mint a nem ivóké. 

− A bűnesetek 60-70%-a alkoholos befolyásoltságban történik, különösen az erőszakos bűncselekmények 

Forrás: Szalainé Homola A. (2005) alapján szerkesztette Piskóti Zs. 

A „kábítószer-probléma” kifejezés, mint gyűjtőfogalom magába foglalja a drogok nem orvosi célú, jogtalan 

fogyasztásából eredő jelenségeit. Ebbe a körbe tartozó jelenségek alapvetően két körbe oszthatók: kínálati oldali 

és keresleti oldali jelenségekre. A fogyasztás a keresleti oldalhoz tartozik. Kriminológiai szempontból 

elsősorban a WHO Szakértői Bizottságának 1973. évi kategorizálása alapján, a drogfogyasztók egy lehetséges 

csoportosítása a következő: 

1. Kísérletezők, akik csupán néhány alkalommal próbálnak ki valamilyen drogot; a kipróbálás motívuma 

elsősorban a kíváncsiság, illetve a kortárs csoport ezzel összefüggő normája. 

2. Alkalmi fogyasztók, akikre jellemző viszonylag hosszabb perióduson keresztül a drogok nem rendszeres, 

bizonyos eseményekhez kötődő fogyasztása, legfeljebb pszichés (lelki) függés kialakulása; 

3. Rendszeres fogyasztók, akikre jellemző hosszú időn keresztül a drogok hetente több alkalommal, gyakran 

naponta történő fogyasztása, amelynek jellemzően a pszichés és esetleg szomatikus (testi) függés a 

következménye. (Lévai M. 1996). 

A kábítószerek veszélyt jelentenek az egészségre, a gyermekekre, az oktatási intézményekre, illetve a 

társadalom egészére is. Fenyegetik a használót és hozzátartozóit egyaránt. A kábítószer-probléma sosem 

elszigetelt jelenség. Összefügg egyéni és közösségi, lelki és szociális problémákkal. A kábítószer pusztítja az 

egyéni akaratot, a családok egységét és a társadalmi biztonságot. Ellene csak világos, eltökélt és megalapozott 

együttműködéssel lehet eredményt elérni. A kábítószer-fogyasztás társadalmat terhelő költsége jóval meghaladja 

a drogfogyasztás során elköltött összegeket. A kábítószer-fogyasztás ugyanis előmozdítja a bűnözést, elősegíti a 

hepatitis, az AIDS terjedését. A drogfogyasztás közvetett költségének nagy részét a lakosság viseli azáltal, hogy 

finanszírozza az igazságszolgáltatás működését, a kábítószer-fogyasztókat gyógyító és kezelő rendszert, 

valamint a drogellenes kampányokat. (Szalainé Homola A. 2005). 

A kábítószer fogalmát sokan, sokféleképpen határozták meg. A büntető törvénykönyv szerint: „Minden olyan 

növényi vagy szintetikus eredetű anyag, mely az emberi szervezetbe bejutva kellemes érzést, félálomszerű, 

bódult állapotot, túlérzékenységet, érzéki csalódásokat (hallucinációkat) vált ki, rendszeres fogyasztása pedig 

meg-szokás révén függőséghez vezet, ami személyiségtorzulásban is kifejezésre jut”. Más szóval a drog 

bármely anyag lehet, amely a szervezetbe kerülve megváltoztatja annak működését, illetve több funkcióját. 

Megváltozik a közérzet, a hangulat és a viselkedés (Szalainé Homola A. 2005). A pszichológia szemszögéből a 

drog olyan természetes vagy szintetikus termék, mely képes módosítani a fogyasztó magatartását, és függőséget 

alakíthat ki. A drogok öt csoportba oszthatók: 1. kábítószerek, vagy kemény drogok (pl. kokain, ópiátok), 2. 

részegítő drogok (pl. alkohol, éter), 3. hallucinogének (indiai kender, cannabis), 4. pszichés stimulálószerek, 

avagy pszichoanaleptikus drogok (kávé, tea, nikotin), 5. hipnotikus szerek (Sillamy, N. 1992.). 

http://www.gyism.hu/
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A kábítószer világméretű terjedésének kezdete a 19. századba nyúlik vissza. A kábítószer-kereskedelem állami 

monopóliumként indult, és a legnagyobb méretű az angol Kelet-indiai Társaság ópiumkereskedelme volt, amely 

Kínába irányult, és két háborút is kirobbantott: 1840-ben az első, majd 1856-ban a második ópiumháborút. 

Mindezek eredményeként a fájdalomcsillapítóként használt ópium világméretű karriert futott be. Anglia egész 

Kínára kiterjesztette az ópiumkereskedelmet. A kábítószer nemcsak Kínában, hanem más országokban is 

terjedni kezdett, és prognosztizálható volt, hogy nem csupán a távoli, egzotikus országokat fenyegeti. 1912-ben 

Hágában, 1925-ben Genfben született elvi megállapodás a kábítószer-ellenőrzés szükségességéről. Ezzel 

azonban nem szűnt meg sem a kereskedelem, sem a termesztés. Európában a kábítószerjárvány a marihuána 

elterjedésével kezdődött. 1967-ben főképpen a volt NSZK területén, Franciaországban, Olaszországban, 

Hollandiában, a kultúrforradalom és a polgárellenes törekvések (szabályok, tradíciók, kötelezettségek 

megszüntetése) eszméinek megvalósításaként használták. Néhány évvel később megjelentek az úgynevezett 

kemény drogok is. Ez egyenes következménye volt a marihuána fogyasztásának, és bár az amerikai példa 

nyomán már voltak prognózisok erre vonatkozóan, a veszélyt kezdetben nem vették komolyan (Szalainé 

Homola A. 2005). 

 

11.1. ábra: Az illegális kábítószer fogyasztók számának alakulása a világban 

Forrás: World Drug Report 2011, 13. p. – http://www.unodc.org/documents/data-and-

analysis/WDR2011/World_Drug_Report_2011_ebook.pdf – 2013. 11. 20. 

Az öngyilkosság olyan tett, amellyel az ember saját magát öli meg, szándékosan, a leggyakrabban azért, hogy 

megszabaduljon egy elviselhetetlenné vált helyzetből. Az öngyilkosság szinte minden társadalomban 

megtalálható. Jelentőségét nehéz pontosan megállapítani, mivel sok önkéntes halált balesetnek álcáznak 

(Sillamy, N. 1992, 199. p.) 

Az öngyilkosság évezredek óta létező jelenség. Nem betegség, nincsenek öngyilkos típusok vagy 

személyiségek. Az öngyilkosságnak különböző szintű rizikófaktorai ismertek. Elsődleges rizikófaktorai a 

pszichiátriai zavar (depresszió, alkohol- vagy drogfüggőség, skizofrénia), öngyilkosság előfordulása a 

családban, megelőző öngyilkosság(ok), és a csökkent szerotonin (agyi ingerületátvivő anyag) szint. Ha ezek 

közül akár csak egy is fennáll, a kockázat komolynak mondható. A másodlagos (negatív élethelyzet) vagy 

harmadlagos (nem, életszakasz, évszak) rizikófaktorok előrejelző értéke azonban önmagában csekély. A számos 

veszélyeztető tényező mellett kevés olyan protektív akad, amely bizonyos védelmet jelent a meghívott halál 

ellen. Ezek között emlegetik a vallásosságot, a tradicionális értékrendet, a jó családi és szociális hátteret, a 

terhességet, a szülést követő egy évet, a nagyobb gyermekszámot és a rendszeres testedzést (KSH, 2008). 

Az öngyilkosságokról készült statisztikák gyakran tartalmaznak különböző országok közti összehasonlításokat, 

mindazonáltal világos, hogy a mortalitási adatok kritériumai és feljegyzésük körülményei akár országonként is 

változhatnak. Tartsuk szem előtt, hogy az adatok közvetlen összehasonlítására nincs lehetőség, és minden 

viszonyítás fenntartásokkal kezelendő. Az óvatosságnak lényeges oka, hogy a számadatokat általában százezer 

http://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/WDR2011/World_Drug_Report_2011_ebook.pdf
http://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/WDR2011/World_Drug_Report_2011_ebook.pdf
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főhöz viszonyítva adják meg. Amennyiben az adat kis térségre vonatkozik (városok, kis országok, 

tartományok), már néhány haláleset is drámai módon befolyásolhatja a mutatók alakulását. Egyes adatok 

továbbá korcsoportokra standardizált formában vannak, s ezáltal a statisztikából kimaradhatnak például a 15 év 

alattiak (az alacsony öngyilkossági szám miatt). Másrészt viszont tudvalevő, hogy az utóbbi években 

nyugtalanítóan növekszik az iskoláskori, egészen korai szuicid cselekedetek aránya (WHO kiadvány, 2005). 

A 11.2. táblázat a magyarországi öngyilkossági adatokat szemléleti. 

11.2. táblázat: Az elkövetett öngyilkosságok számának korcsoport és nem szerinti megoszlása 

Magyarországon 
 

Kor (évek) 5-14 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75+ Összesen 

Férfiak 3 111 188 307 466 372 240 214 1902 

Nők 4 19 42 66 125 119 93 91 559 

Összesen 7 130 230 373 591 491 333 305 2461 

Forrás: a http://www.who.int/mental_health/media/hung.pdf alapján szerkesztette Piskóti Zs. 

 

11.2. ábra: Az öngyilkossági ráta alakulása Magyarországon 1955 és 2009 között 

Forrás: http://www.who.int/mental_health/media/hung.pdf – 2013. 11. 20. 

Az alkoholizmus, a kábítószer-fogyasztás és az öngyilkosság területi jellemzői 

Az alfejezet célja az alkoholizmus és kábítószer fogyasztás különböző mérőszámai területi eloszlásának 

bemutatása a világ országaiban. 

Feladat: a térképek és diagramok szöveges elemzése. 

http://www.who.int/mental_health/media/hung.pdf
http://www.who.int/mental_health/media/hung.pdf
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11.3. ábra: A felnőtt lakosságra jutó alkoholfogyasztás a WHO régiókban 13  és a világon (1990-2005) 

(literben kifejezve) 

Forrás: Global status report on alcohol and health, 8. p. 

http://www.who.int/substance_abuse/publications/global_alcohol_report/msbgsruprofiles.pdf?ua=1 – 2013. 11. 

20. 

 

11.4. ábra: Alkoholfogyasztás a felnőtt lakosság körében 

Forrás:  http://www.who.int/whosis/whostat/en/ – 2013. 11. 20. 

                                                           
13Jelmagyarázat: AFR: Afrika; AMR: Amerika; EMR: Keleti Mediterráneum; EUR: Európa; SEAR: Délkelet-Ázsia; WPR: Nyugat-Óceánia. 

http://www.who.int/substance_abuse/publications/global_alcohol_report/msbgsruprofiles.pdf?ua=1
http://www.who.int/whosis/whostat/en/
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11.5. ábra:  Az alkoholfogyasztás változása a 2001-2005 közötti időszakban 

Forrás:  http://www.who.int/whosis/whostat/en/ – 2013. 11. 20. 

 

11.6. ábra: Az alkohollal összefüggésbe hozható halálesetek aránya a WHO szubrégiókban (2004) 

Forrás:  http://gamapserver.who.int/mapLibrary/app/searchResults.aspx – 2013. 11. 20. 

http://www.who.int/whosis/whostat/en/
http://gamapserver.who.int/mapLibrary/app/searchResults.aspx
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11.7. ábra: A legszélesebb körben fogyasztott alkoholtípusok megoszlása 2005-ben 

http://gamapserver.who.int/mapLibrary/Files/Maps/Global_beverage_preference_2005.png – 2013. 11. 20. 

 

11.8. ábra: Az öngyilkossági ráta területi eloszlása a világon (2011) 

Forrás:  http://www.who.int/mental_health/prevention/suicide/suicideprevent/en/index.html – 2013. 11. 20. 

11.3. táblázat: A 100 000 lakosra jutó öngyilkosságok száma a világ országaiban 

(az első 10 ország) 
 

Sorszám Ország Férfiak Nők Átlag Adat 

http://gamapserver.who.int/mapLibrary/Files/Maps/Global_beverage_preference_2005.png
http://www.who.int/mental_health/prevention/suicide/suicideprevent/en/index.html


 A TÁRSADALOM, MINT 

ERŐFORRÁS ÉS KOCKÁZAT II. 

GYAKORLAT 

 

 121  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

1. Grönland 116,9 45,0 83,0 2011 

2. Litvánia 54,7 10,8 31,0 2012 

3. Dél-Korea 38,2 18,0 28,1 2012 

4. Guyana 39,0 13,4 26,4 2006 

5. Kazahsztán 43,0 9,4 25,6 2008 

6. Kína .. .. 22,23 2011 

7. Fehéroroszország .. .. 20,5 2012 

8. Szlovénia 34,6 9,4 21,8 2011 

9. Magyarország 37,4 8,5 21,7 2009 

10. Japán .. .. 21,7 2012 

Forrás: WHO, Suicide rated per 100.000 by country, year and sex 

 

11.9. ábra: A kábítószer fogyasztók aránya a 15 év feletti női lakosság számához viszonyítva (2004) 

Forrás:  http://gamapserver.who.int/mapLibrary/Files/Maps/Global_prevalence_dud_females_2004.png – 2013. 

11. 20. 

http://gamapserver.who.int/mapLibrary/Files/Maps/Global_prevalence_dud_females_2004.png
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11.10. ábra: A kábítószer fogyasztók aránya a 15 év feletti férfi lakosság számához viszonyítva (2004) 

Forrás:  http://gamapserver.who.int/mapLibrary/Files/Maps/Global_prevalence_dud_males_2004.png – 2013. 

11. 20. 

 

11.11. ábra: A kábítószer fogyasztás megoszlása az illegális kábítószerek arányában (a 15-64 éves 

korosztályhoz viszonyítva) (2009-2010) 

Forrás: World Drug Report, 2011, 14. p. – http://www.unodc.org/documents/data-and-

analysis/WDR2011/World_Drug_Report_2011_ebook.pdf – 2013. 11. 20. 

http://gamapserver.who.int/mapLibrary/Files/Maps/Global_prevalence_dud_males_2004.png
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11.12. ábra: A kokaint fogyasztók arányának megoszlása 

(a 15-64 éves korosztályhoz viszonyítva) (2010) 

Forrás:  www.ekonomika.it  – 2013. 11. 20. 

12.3. 11.3. Kérdések, feladatok 

1. Hogyan definiálná a következő fogalmakat: alkoholizmus, kábítószer-fogyasztás, öngyilkosság? 

2. Hogyan alakultak a rendszerváltás után az öngyilkossági ráták Magyarországon? 

3. Detektálható-e különbség a világ országainak alkoholfogyasztási rátáiban? 

13. 12. Esettanulmány 

13.1. 12.1. Tartalom 

Hátrányos helyzetű kistérségek, járások Magyarországon. „A felsőoktatás és a kistérségek partnerségi 

programja” című projekt bemutatása (ismertetése, céljai, eseményei és tapasztalatai). 

13.2. 12.2. A tananyag kifejtése 

Magyarországon a 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet határozott a kedvezményezett térségek besorolásáról. A 

rendelet 1. sz. melléklete fejlettségi sorrendben tartalmazta a kistérségeket, a 2. sz. melléklet pedig a 

kedvezményezett kistérségeket sorolta fel, közöttük a 33 leghátrányosabb helyzetű kistérséget (12.1. ábra). 

http://www.ekonomika.it/
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12.1. ábra: A kistérségek fejlettsége és a kedvezményezett kistérségek (2007) 

Forrás:  http://www.onkorkep.hu/18_04/7_10_26.html (saját szerkesztés) – 2013. 11. 27. 

A fenti kormányrendelet 1. sz. mellékletében a komplex mutató alapján első, azaz legkedvezőtlenebb helyen az 

Abaúj-Hegyközi kistérség állt, amelybe 24 település14 tartozott Gönc központtal (12.2. ábra). 

                                                           
14Abaújszántó, Abaújvár, Arka, Baskó, Boldogkőújfalu, Boldogkőváralja, Fony, Gönc, Göncruszka, Hejce, Hernádcéce, Hernádszurdok, 
Hidasnémeti, Kéked, Korlát, Mogyoróska, Pányok, Regéc, Sima, Telkibánya, Tornyosnémeti, Vilmány, Vizsoly, Zsujta. 

http://www.onkorkep.hu/18_04/7_10_26.html
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12. ábra: Az Abaúj-Hegyközi kistérség térképe 

Forrás:  http://www.kistersegterkep.hu/ – 2013. 11. 27. 

Fontos megjegyeznünk, hogy 2013. január elsejétől a kistérségeket a járások váltották fel, amelyek a megyék 

részét alkotó, annak felosztásával kialakított, települések meghatározott csoportját magába foglaló közigazgatási 

területi egységek. 2013. január 1-jétől megyénként 6-18, összesen 175 járás jött létre (12.3. ábra). 

http://www.kistersegterkep.hu/
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12.3. ábra: Magyarország járásai (2013) 

Forrás: http://www.ksh.hu/docs/teruletiatlasz/jarasok_nagy.png – 2013. 11. 27. 

Az Abaúj-Hegyközi kistérség is megszűnt, helyén a Gönci járás található, amelynek területe 550 km2, 

népességszáma közel 19 ezer fő. Két város (Gönc és Abaújszántó) és 30 község tartozik hozzá. Településeinek 

nagy része az Abaúj-Hegyközi kistérséghez tartozott 2012-ig, de az Encsi, a Szerencsi és a Szikszói kistérségtől 

is kerültek ide községek. 

A leghátrányosabb helyzetű kistérségek fejlesztésére több program indult, ezek közül most egy olyat mutatunk 

be, amely 2011-ben az egri Eszterházy Károly Főiskola Földrajz Tanszékének közreműködésével valósult meg. 

A projekt tervezésének és megvalósításának tapasztalatai igen hasznosak lehetnek geográfus mesterszakos 

hallgatóink számára, akiknek jelentős része az Észak-Magyarországi régió halmozottan hátrányos helyzetű 

térségeiből származik. 

A projekt ismertetése, céljai 15 

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által meghirdetett és a Magyar Idegenforgalmi és Területfejlesztési Egyesület 

által koordinált „A felsőoktatás és a kistérségek partnerségi programja” című program megvalósítására 2009 

őszén együttműködési megállapodás jött létre az Abaúj-hegyközi Kistérség és az Eszterházy Károly Főiskola 

Földrajz Tanszéke között. 

A felsőoktatás és a kistérségek partnerségi programjának főbb céljai: 

• a kistérségben megvalósuló fejlesztések segítése, illetve elemzése; 

• tartós kapcsolat kialakítása a kistérség és a főiskola között; 

• a főiskola normál tevékenységeinek a kistérség felé irányítása; 

• a kistérség társadalmi hálózatokhoz való kapcsolódásának erősítése. 

A projekt főbb elemei: 

•  

                                                           
15Ezúton is köszönöm Dr. Kajati Györgynek, az EKF Földrajz Tanszék főiskolai docensének, a projekt szakmai vezetőjének a projekt 
bemutatásához nyújtott segítségét, az átadott dokumentumokat, a megosztott információkat. 

http://www.ksh.hu/docs/teruletiatlasz/jarasok_nagy.png%20–%202013
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A projekt eseményei és tapasztalatai 

1. A kistérségi igények felmérése 

A gyakorlati munka elméleti megalapozásakor az elsőrendű szempontunk volt, hogy munkánkat a kistérség 

szakembereinek igényei alapján végezzük el. 

Elvünk volt, hogy a konkrét programelemek egy-egy településen, annak vezetőjével és a közösségért aktívan 

tenni akaró helyi szereplőkkel együttműködve valósuljanak meg, annak ellenére, hogy intézményünk az adott 

kistérség többcélú társulásának tanácsával kötött együttműködési megállapodást. 

Először a kistérség településeinek vezetőit kerestük meg. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség munkatársaival az 

Abaúj-Hegyközi Kistérség prominenseit kerestük fel a hallgatói munka hatékony elvégzésének megalapozása 

érdekében és szóbeli megállapodást kötöttünk öt polgármesterrel (Abaújvár, Baskó, Gönc, Göncruszka, Regéc), 

akik vállalták a gyakorlatban résztvevő diákok munkájának támogatását. Az NFÜ segítségével öt polgármester 

(Boldogkőújfalu, Boldogkőváralja, Telkibánya, Vilmány, Vizsoly) településfejlesztési feladatok megoldását 

igényelte. Hallgatóink önállóan vették fel a kapcsolatot Hidasnémeti polgármesterével, aki a település esetében 

kért konkrét feladatokat. Abaújszántó polgármesterével 2010 novemberében vettük fel a kapcsolatot, aki 

konkrét feladatokat igényelt és munkánkhoz „kontakt” személyt biztosított. 

Tapasztalatok: 

• Az első egyezetés alkalmával legtöbbször a helyi vezetők nem értelmezték helyesen a programot, nehéz volt 

tőlük konkrét feladatokat kérni. 

• Azon településeken, ahol a települések vezetői pozitívan fogadták a programot, ott sikeresen tudtunk 

feladatokat elvégezni (Abaújszántó, Boldogkőújfalu, Boldogkőváralja, Göncruszka, Hidasnémeti, Regéc, 

Telkibánya). 

• Sok esetben az egyeztetések alkalmával éreztük, hogy a kistérség prominenseinek terhére vagyunk, az 

„ÚMFT-ből (Új Magyarország Fejlesztési Terv) érkező tíz- és százmilliók” mellett programunkban 

minimálisan láttak lehetőséget. 

• Adódtak olyan feladatok, amelyeket a főiskola humán erőforrás hiányában nem tudott elvégezni. 

Munkánk során a nonprofit szféra képviselőivel is felvettük a kapcsolatot, akik a program fontosságát a 

települési önkormányzatok vezetőivel ellenben jobban szívügyüknek tekintették: 

• A kistérség nonprofit szférájából több egyesülettel létesítettünk kapcsolatot, amelyeket a 2011 márciusában 

elkészült NCA (Nemzeti Civil Alapprogram) pályázatunkba is bevontunk. 

• Igény fogalmazódott meg a kistérségben az önkéntesség népszerűsítésére, megkezdtük a kapcsolat felvételét 

több egyesülettel is. 

Tapasztalatok: 

• Pozitívumként lehet említeni a civil társadalom programhoz való viszonyulását: rendkívül segítőkészek és 

együttműködőek voltak. 

• A program fenntarthatósága érdekében a beadott és beadandó pályázatok esetében partnerként segítettük 

egymás munkáját. 

Fontosnak tartottuk a helyi vállalkozókkal is felvenni a kapcsolatot, s itt elsősorban a helyi turisztikai 

vállalkozások képviselőivel sikerült együttműködnünk. 

Tapasztalatok: 

• A térség turisztikai szereplői rendkívül innovatívak voltak a hallgatói kezdeményezés segítésében. 

Az Abaúj-Hegyköz Többcélú Kistérségi Társulás több ülésén részt vettünk, a szervezet irányából nem 

tapasztaltunk elegendő érdeklődést a program irányába. 

1. A kistérség egyéni és közösségi teljesítményeinek, erőforrásainak feltárása 
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A hallgatók adatokat gyűjtöttek a terület- és településfejlesztés szempontjából meghatározó szakterületeken és 

ezekből a kistérség társadalmának-gazdaságának statisztikai elemzése készült el. 

Az EKF földrajz szakos hallgatói a kistérség településeinek prominenseit vették leltárba, amely adatbázis 

elkészítésével munkájuk folytatását alapozták meg. 

A kistérség nonprofit szférájából több egyesülettel létesítettünk kapcsolatot és a működő alapítványok és 

egyesületek leltárba vétele mellett a szervezetek Nemzeti Civil Alapprogramhoz benyújtott pályázatainak 

eredményességét elemeztük. 

Disszeminációs célból kialakítottuk www.hegykoz.hu című honlapot. Az oldal tartalommal való feltöltése 

fokozatosan megvalósult. A weblapról elmondhatjuk, hogy a legtöbb információt nyújtja egy web-helyen 

Abaúj-Hegyközről. A honlapot integráló jelleggel üzemeltetjük, így a törekszünk arra, hogy az olvasókat a 

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, a Magyar Idegenforgalmi és Területfejlesztési Egyesület weblapjára, valamint 

két fontos Abaúj-hegyközi portálra is irányítsuk. 

1. A kistérség helyi termékeinek és turisztikai vonzerőinek feltárása, fejlesztése 

A projekt során a „kistérségi munka” fő irányvonala a helyi termékek felmérése, valamint a térség turisztikai 

potenciáljának feltárása irányába tolódott el. Megvalósult a kistérség helyi termékeinek feltárása, elkészítettük a 

helyi termékek listáját. 

Helyi termék kérdőívet állítottak össze hallgatóink, amelyeket a „terepi” munkálatok ideje alatt prominensekkel 

és helyi lakosokkal töltettek ki. 

A kérdőívben a helyi termékek felmérése mellett identitás-vizsgálatot is végzünk, és ebből következtethetünk 

arra, hogy a kistérséghez a helyi emberek kevésbé kötődnek, annál inkább lakóhelyükhöz és Magyarországhoz. 

Magukat vendégszeretőnek tarják, amely a turisztikában egy fontos kínálati tényező (12.1. táblázat). 

12.1. táblázat: A helyi termék kérdőív 1. és 2. kérdésére adott válaszok összegzése 

(50 kérdőív alapján) 

1. Mennyire kötődik az alábbi helységhez? Értékelje egytől tízig! 

(1: egyáltalán nem, 10: maximálisan) 

1.  

2. Az alábbi tulajdonságok Ön szerint, mennyire jellemzőek lakóhelyének lakosságára? Értékelje egytől tízig! 

(1: nem jellemző, 10: maximálisan jellemző) 

a. szorgalmas 5,1 

b. takarékos 5,2 

c. nyitott 4,7 

d. vendégszerető 7,2 

e. türelmes 5,3 

f. megbízható 4,9 

g. vidám 5,5 

h. barátságos 6,9 

i. környezetbarát4,2 

j. dolgos 5,4 

http://www.hegykoz.hu/
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A hallgatók a települések történelmét és látnivalóit a szakirodalom alapján feltárták, munkájuk eredményeit 

folyamatosan jelenítettük meg a www.hegykoz.hu honlapon. 

Elkészült a kistérségben található szálláshelyek listája, amelyben az adott szálláshelyek elérhetősége, ára került 

feltüntetésre. 

A kistérség elmúlt évi rendezvényeinek listáját is elkészítettük, emellett az Abaúj-Hegyközhöz földrajzilag 

közel található kistérségek eseményeit, rendezvényeit szintén összegyűjtöttük, hogy a későbbiekben 

rendezvények szervezése esetében az összehasonlításokból a rendezés időpontjára vonatkozóan irányvonalak 

fogalmazódhassanak meg. 

Nagy igény mutatkozott a kistérséghez kötődő túraútvonalak „bejárására” és népszerűsítésére, ugyanis a helyi 

szervezeteknek erre nem volt megfelelő kapacitása. A következő útvonalak kerültek feltérképezésre: 

• Boldogkőváralja – Arka – Mogyoróska; 

• Mogyoróska – Regéci vár – Regéc; 

• Hejce – Gönc; 

• Hejce – Mogyoróska; 

• Fony – Hejce; 

• Telkibánya – Regéc (zöld jelzés); 

• Telkibánya – Regéc (sárga-kék jelzés). 

A turistaútvonalak feltárását két részre bonthatjuk. Az első kategóriába a könnyen bejárható jelzésekkel ellátott 

szakaszok tartoznak. Itt fotódokumentációval ellátott úti beszámoló készült, amely a honlapról letölthető. A 

második esetben az adott turistautak mentén rengeteg problémával találkoztak a hallgatók. Sok helyen nem 

található iránymutató jelzés, így a túraútvonalat pontosan fel kellett térképezniük. 

Ezen munkáinkkal Abaúj-hegyköz Zemplén-hegységbeli túraútvonalait kívántuk pontosan megjeleníteni a 

nordic walking és a bakancsos turizmus számára, s ezzel egy későbbiek során kialakított „fieldwork munkát” 

kívántunk megalapozni. 

Abaúj-hegyköz 24 településéről és magáról a kistérségről turisztikai jellegű kisfilmeket forgattunk (a kisfilmek 

forgatókönyvei az EKF Médiatechnológiai Intézetének közreműködésével készültek). 

A települési filmek mellett két imázs-filmet (Az Abaúj-hegyközi kistérség bemutatása, Mogyoróska: 1 perces 

turisztikai imázs-film) is készítettünk. 

A filmeket a YouTube oldalon tártuk nyilvánosság elé és a Facebook közösségi oldal segítségével 

népszerűsítettük. 

A kistérség részéről igény mutatkozott turisztikai programcsomagok kialakítására. Ehhez három témakörben 

(Vallástörténeti értékek Abaúj-Hegyközben, Kastélyok Abaúj-Hegyközben, Várak Abaúj-Hegyközben) 

készítettünk prospektust. 

13.3. 12.3. Kérdések, feladatok 

1. A 12.1. ábra segítségével elemezze, hogy Magyarország mely’ területein koncentrálódnak a leghátrányosabb 

helyzetű térségek! Korábbi tanulmányai alapján magyarázza el, hogy milyen tényezők okozzák a halmozottan 

hátrányos helyzetet! 

2. Ismertesse a bemutatott projekt főbb céljait! 

3. Mutassa be, hogy az előzőekben megfogalmazott célok milyen eredményekkel teljesültek! 

14. Irodalomjegyzék 
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