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Rezümé 

Bakonyi Gábor 

BA III. évfolyam 

A demográfiai folyamatok hatása a munkaerőpiacra és a szociális ellátórendszerre 

Effects of demographic processes on labour market and welfare system 

A dolgozat célja Magyarország demográfiai folyamatainak bemutatása a munkaerőpiacra és a 

szociális ellátórendszer méreteire gyakorolt hatások tükrében.  Alapfeltevésként 

megfogalmazható állítás, hogy az öregedés és az alacsony születésszám csökkentik a 
munkaerőpiac kínálati oldalának méretét, növelik viszont a szociális ellátásra szorulók 

számát. Jelen munka az ezzel kapcsolatos folyamatokat 1950 és 2050 között mutatja be, ettől 

csak indokolt esetben tér el. A munka során a KSH és az Eurostat adataiból kiindulva a leíró 

statisztika eszköztára segítségével mutat be adatokat, illetve ahol erre mód nyílik, Európai 
Uniós kitekintés is megjelenik.  

A dolgozatban tehát először a népmozgalom és a népesség korszerkezetének legfontosabb 

mutatói, illetve jellemzői kerülnek ismertetésre, valamint ezek népesség-előreszámításokból 
kiinduló becslése 2050-ig. Ezt követően tisztázásra kerül a demográfia és a munkaerőpiac 

kapcsolata, majd sor kerül a munkaképes korú népesség számának és gazdasági aktivitásának 

ismertetésére, valamint az ehhez kapcsolódó előrejelzésekre, sok helyütt pusztán egyszerű 

trendszámítás segítségével. Ezután következik a nem munkaképes korúak korszerkezetének és 
társadalmon belüli arányának bemutatása. Ez átvezet a szociális ellátórendszer méreteivel 

kapcsolatos problémára, melyet jelen dolgozat 2010-ig a fontosabb szociális juttatásokban 

részesülők számának bemutatásával illusztrál.  

A dolgozat főbb megállapításai: igazolható, hogy Magyarország aktuális demográfiai 
kihívását az öregedés jelenti, mely három alapvető forrásból táplálkozik: A születések 

alacsony, illetve a halálozások magas számából, valamint a születéskor várható élettartam 

lassú, de egyenletes növekedéséből. Ezért  2050-re a 8,8 millió főre csökkenő népességnek 

egyre kisebb hányada lesz munkaképes korú. További problémát jelent, hogy a munkaképes 
korúak gazdasági aktivitása európai viszonylatban tartósan alacsony maradhat, ha a gazdasági 

aktivitás változásában a jelenlegi stagnáló-lassan növekvő tendencia marad fenn. Ezzel 

párhuzamosan az eltartottsági ráta jelentősen növekedni fog, amely várhatóan tovább emeli 

majd a szociális ellátásban részesülők már 2010-ben is magas számát. 



Abstract 

Gábor Bakonyi 

BA III. course 

Effects of demographic processes on labour market and welfare system 
A demográfiai folyamatok hatása a munkaerőpiacra és a szociális ellátórendszerre 

The aim of this essay is to present the most important demographic processes in Hungary 

from the point of view of their effects on labour supply and the size of welfare system. As a 
basic idea, it can be told that aging and low number of live birth may significantly reduce the 

supply of labour, but increase the number of people who get age-related social benefits from 

the state. This essay inquires this processes by presenting and evaluating statistical data of 

Eurostat and KSH. This work uses the methods of descriptive statistics to describe important 
features and trend calculation  to give simple predictions to 2050, where it is possible. In 

some cases data are also compared to other EU countries. 

This essay present the main demographic data  and the age structure of population first, then 
some population projections to 2050. After that, it shows the relationship between 

demography and labour market and it predicts the economic activity till 2050.  

Complementarily, it analyses the structure of the age stucture of old and young population 

who are not able to work due to their age. This leads to the next field of inquiry: Size of social 
protection system, which is illustrated by the number of people who get the most significant 

types of benefits. 

The main points of this essay: It can be said that one of the main challanges of Hungary are 
aging and low ferility rate , that will reduce the population to 8,8 million by 2050. While  the 

supply of labour market will fall rapidly, the number of people who get social benefits 

(mainly old age benefits) will increase. This tendency may not be reduced by developing 

economic activity as it remains relatively low during the next 40 years. Although the old age 
pension system will not have a spill over by 2050, so free-riding might disappear from the 

Hungarian social protection system. 
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BEVEZETÉS 

A dolgozat célja, hogy statisztikai adatok és a leíró statisztika eszköztára segítségével 

bemutassa az öregedés jelenségét Magyarországon. Ehhez kapcsolódóan pedig a demográfiai 

folyamatok munkaerőpiacra és szociális ellátórendszer méreteire való hatását vizsgálja. Ennek 

érdekében bemutatásra kerülnek a demográfiai folyamatok jellemzésére használt statisztikai 

mutatók. Ezt követően a dolgozat bemutat egy lehetséges előrebecslést a gazdasági aktivitás 

rátájára vonatkozóan 2050-ig, majd ez alapján kísérlet történik a gazdaságilag aktív népesség 

várható számának meghatározására 2050-ig. A szociális ellátórendszer méretei a különböző 

ellátási formákban részesülők számának ismertetésével kapcsolhatók be a tárgyalásba. Végül 

a jövőben várható tendenciákat a nyugdíjazottsági rátára adott egyszerű becslés illusztrálja.  

1. DEMOGRÁFIA I. 

1.1. A népesség számának alakulása Magyarországon 1950 és 2050 között 

A magyar népesség alakulása az 1950-től 2050-ig terjedő időszakban a KSH tényadatai és a 

KSH Népességtudományi Kutatóintézetének szabadon hozzáférhető, 2012-ben készült 

előreszámításai alapján tekinthető át.1  Az 1. ábrán látható grafikon 2010-ig tényadatokat, azt 

követően pedig előrebecslést tartalmaz. Ennek segítségével felvázolható a népességszám 

alakulása a vizsgált egy évszázadban. 

 Magyarország népessége, 1950-2050 (ezer fő) 

 

1. ábra Forrás: KSH adatok alapján saját szerkesztés 

                                                   
1 Az adatok forrásai: 
http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_hosszu/h_wdsd001a.html 
http://www.demografia.hu/index.php/gyorslinkek/nepesseg-elreszamitasok 
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Az ábrából látszik, hogy a népesség az 1950-es 9,2 milliós szintről egészen az 1980-as 10,7 

millió főig, ekkor elérve a maximumát. Azóta folyamatosan csökken, 2010-ben a 10 milliós 

szint alá süllyedve. 2050-re pedig akár 9 millió alá is csökkenhet a népességszám (8,89 

millió). A felvázolt tendenciákban egyetlen jelentős törés észlelhető: 1956-ról 1957-re a 

népesség – feltehetően az 1956-os forradalom és az azt követő elvándorlási hullám 

következtében – 9,883 millió főről 9,830 millióig csökkent, majd innen növekedett tovább. 

A népesség alakulásának fenti dinamikája a Nyugat-Európában a 18. században kezdődő, 

majd az egész világra átterjedő demográfiai átmenettel magyarázható. Ennek lényege, hogy a 

születéskor várható élettartam mindkét nemnél jelentősen emelkedik, miközben a halandóság 

csökken. Ezekhez a változásokhoz a termékenység és ennek nyomán a születések száma csak 

késve alkalmazkodik, ez pedig demográfiai robbanáshoz vezet. Magyarországon a folyamatot 

a Ratkó-korszak művi abortuszt tiltó születésszabályozási politikája is erősítette az 1950-es 

években, az alkalmazkodás – a születésszám csökkenése – pedig 1980-ról 1981-re vált 

érzékelhetővé, amikor a vizsgált időszakban először csökkent természetes okokból a 

népességszám hazánkban (Augusztinovics, 2005, p. 429-430). 

 Az alkalmazkodási folyamatról árnyaltabb kép nyerhető a tényleges szaporodás ütemének 

vizsgálatával, amely ehelyütt megfelelő hosszúságú idősoros adatok hiányában az 1950-től 

2050-ig terjedő időszakra a népesség számának alakulásából lehet kalkulálni, oly módon hogy 

az adott év eleji népességből kivonjuk az előző év elején meglévő népességet. Ekkor a 

különbség azt jelzi, hogy két egymást követő év január elseje között mennyivel változott a 

népesség tényleges száma. Ez rendre elosztható az adott év január 1-i népességszámmal, 

amelyet ezerrel szorozva ezrelékben kapjuk a különbségeket. Egy példán szemléltetve a 

gondolatmenetet: 2001. január elsején a népesség 10 200 ezer fő volt, 2002. január 1-jén 

pedig 10 175 ezer. 10 175 ezerből kivonva 10 200 ezret, -25 ezer adódik. Ez azt jelenti, hogy 

2001. január 1. és 2002. január 1. között 25 ezerrel csökkent a népesség száma. Vagyis a 

tényleges szaporodás/fogyás 2001 folyamán -25 ezer fő volt. Ezt elosztva a népesség 2002. 

január 1-jei  állományával és szorozva ezerrel, megkapható a népességszám változásának 

mutatószáma ezer lakosra vetítve, melynek értéke 2001 folyamán -2,5 ezrelék volt. Ezzel 

közelíthető az az adat, amelyet a KSH a születések és halálozások különbségként (természetes 

szaporodás), a belföldi és nemzetközi vándorlással való korrigálás után rendszeresen 

közzétesz.2 Az történt tehát, hogy sikerült kapcsolatot teremteni egy stock (népesség száma 

                                                   
2 Az adatok forrása: http://www.ksh.hu/thm/2/indi2_1_1.html 
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adott év január elsején) és egy flow (tényleges szaporodás/fogyás adott év folyamán) jellegű 

mutató között. Ez azért hasznos, mert ezen logika alapján becsülhető a tényleges szaporodás 

mértéke a 2050-ig előreszámított adatokra anélkül, hogy a születésekre, a halálozásokra és a  

vándorlások egyenlegére egyesével kellene előrebecslést adni.  

Mindezek után lehetőség nyílik a népesség változásának dinamikájáról képet alkotni a 

vizsgált 100 éves periódusban is. Habár a 2. ábrán szereplő adatok nem tekinthetők teljesen 

pontos tényadatoknak, a 2000 és 2010 közötti időszakban igen közel állnak a KSH által 

közzétett számokhoz, valamint a vizsgált időszak alatt lezajlott  népesedési folyamatokat is 

tükrözik. 

A népességszám változása, 1950-2050 (ezer lakosra vetítve) 

 

2. ábra Forrás: Saját számítások alapján saját szerkesztés 

A 2. ábrán látható, hogy hozzávetőleg hogyan változott a népességszám 1950-2050 között. 

2010-ig tényadatokból, majd ezt követően a KSH Népességtudományi Kutatóintézete által 

készített népesség-előreszámítás adataiból származtatott a mutató. Az figyelhető meg, hogy 

1950-től 1956-ig magas volt a tényleges szaporodás, (1953-55 között a 10 ezreléket is 

meghaladta) majd az 56’-os forradalom nyomán kialakult elvándorlási hullám következtében 

5,6 ezrelékes csökkenés következett. Erről a szintről a népesség a 70-es évek közepéig 4-5 

ezrelék közötti ütemben növekedett, a növekedés üteme 1975-től kezdve folyamatosan 

csökkent, 1980-tól pedig maga a népesség is csökken, amely tendencia a tényleges fogyás 

tekintetében  várhatóan hosszú távon is folytatódni fog, 2-4 ezrelékes ütemben.  
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1.2. A népmozgalom egyéb fontos mutatói Magyarországon 

A népmozgalom más fontos mutatóit szintén a KSH által közzétett adatok alapján lehet 

áttekinteni.3 Ezen egyéb mutatók az ismertetés sorrendjében a következők: élveszületés, 

halálozás, természetes szaporodás, (rendre ezer lakosra vetítve) terhességmegszakítás (száz 

élveszületettre), teljes termékenységi ráta (ezer élveszülöttre) valamint a születéskor várható 

élettartam férfiak és nők esetében külön. Ezen a ponton nem ítélhető szükségszerűnek a 

népesség dinamikájához hasonlóan előrebecslést adni 2050-ig, ugyanis jelen dolgozat nem 

pusztán a demográfiai folyamatokat kívánja elemezni. Ezek az adatok azért kerülnek 

bemutatásra, hogy a későbbiek során támpontot nyújtsanak a munkaerőpiac és a szociális 

ellátórendszer demográfiai összefüggéseinek vizsgálatához. Viszont annak érdekében, hogy a 

magyar népmozgalom mutatói értelmezhetőek, valamint időben-térben „elhelyezhetőek” 

legyenek, röviden összevetésre kerülnek más európai uniós országok vonatkozó adataival 

minden olyan esetben, ahol van értelme ilyen összevetésnek. 

1.2.1. Élveszületések 

Az ezer lakosra jutó élveszületések számának alakulása a 3. ábra segítségével követhető 

nyomon. 

Élveszületések, 1950-2050 (ezer lakosra) 

 

3. ábra Forrás: KSH-adatok alapján saját szerkesztés 

A 3. ábrán látható, hogy az élveszületések száma 1950-ben, a vizsgált időszak alatt a 

későbbiekhez képest magasról, 20,9 ezrelékről indult, majd 1954-ben elérte a 23 ezreléket. Ez 

az érték a vizsgált hatvan évben abszolút maximumnak tekinthető, az időszak alatt ezt az 

értéket a mutató már nem érte el, sőt ezt követően erős csökkenésbe kezdett. 1962-ben elért 

                                                   
3 A magyar vonatkozású adatok forrása „A népmozgalom egyéb fontos mutatói” című alfejezetben végig: 
http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_hosszu/h_wdsd001a.html 
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egy lokális minimumot a 12,9 ezrelékes szinten. Ezt követően ismét többen születtek az 1975-

ös újabb lokális maximum eléréséig, amikor is 18,4 élveszületés jutott ezer lakosra. Azóta ez 

a szám némi ingadozástól eltekintve folyamatosan csökken, az ezredforduló környékére 

felülről letörte a 10-es értéket, ezt követően némi stagnálás irányába mutat. Az élveszületések 

számának  dinamikája megfelel a fent már említett demográfiai átalakulásnak. 

Az élveszületések számát Európai Uniós perspektívában4 tekintve elmondható, hogy a 

jelenlegi 27 tagállamra értelmezve a 2001 és 2011 között az ezer lakosra vetített élve 

születések száma a vizsgált tíz évben átlagosan 10,67 fő. Ezzel szemben Magyarországon az 

időszak ezrelékben kifejezett élveszületési rátája 2001 és 2011 között átlagosan 9,49 ezrelék. 

Ez azt jelenti, hogy Magyarországon az ezer lakosra vetített élveszületések átlagos száma a tíz 

éves időszakban elmaradt az uniós átlagtól. Dinamikájában viszont megegyező irányú: 

Néhány év mérsékelt emelkedésétől eltekintve enyhén csökkenő tendenciát mutat.  

1.2.2. Halálozások 

A halálozások ezer főre vetített számának alakulása a 4. ábrán kísérhető figyelemmel.  

Halálozások, 1950-2010 (ezer lakosra) 

 

4. ábra Forrás: KSH-adatok alapján saját szerkesztés 

Itt az látható, hogy a halálozások száma az 1950-es 11,4 ezrelékről indulva kezdetben 

csökkent, némi ingadozással 1961-ben elérte az időszakban abszolút minimumnak számító 

9,6 ezrelékes szintet. Innentől kezdve lényegében emelkedő tendenciát mutatott egészen 

                                                   
4 Az adatok forrása: 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tps00001&plugin=1 
és 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tps00111&plugin=1 
alapján saját számítások 
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1992-ig, amikor a mutató értéke 14,5 ezrelék volt. Innentől kezdve az ezer főre jutó 

halálozások száma enyhe csökkenést mutat, de még 2010-ben is 13 ezrelék, amely egy 

ezrelékkel nagyobb az 1950-es szintnél. Európai Uniós összehasonlításban ez az érték 

rendkívül kedvezőtlennek mondható.  Az Unió ezrelékben kifejezett halálozási átlaga 9,92.5  

A KSH 2008-ra vonatkozó adataival számolva a legalacsonyabb értéket Írország képviseli 6 

ezrelékkel, a legmagasabbat Lettország és Bulgária 14 ezrelékkel. Magyarország a hipotetikus 

rangsorban a 24. helyet foglalja el. Hazánk kedvezőtlen adatainak hátterét számos szerző 

igyekezett feltárni. A legelterjedtebb magyarázatok szerint a háttérben a munkaképes korú 

férfiak kedvezőtlen egészségi állapota áll, mely a dohányzás, illetve égetett-szesz fogyasztás 

nagyfokú elterjedtsége és a stresszel teli életmód következménye (Hablicsek, 1995, idézi 

Lackó, 2010). Ugyancsak Lackó (2010) szerint a népesség egészségi állapotát befolyásolják 

olyan tényezők, mint az egészségügyi ellátás fejlettsége vagy éppen fejletlensége, valamint 

olyan gazdasági-társadalmi mutatók, mint az egy főre jutó GDP, az iskolázottság, illetve a 

környezetszennyezés mértéke.  

1.2.3. Természetes szaporodás 

A természetes szaporodás mutatószáma tulajdonképpen úgy értelmezhető, mint a fentiekben 

bemutatott születéseknek és halálozásoknak az egyenlege. A magyar folyamatokat az 5. ábra 

szemlélteti.  

Természetes szaporodás, 1950-2010 (ezer lakosra) 

 

5. ábra Forrás: KSH-adatok alapján saját szerkesztés 

                                                   
5 Az adatok forrása: http://www.ksh.hu/interaktiv/terkepek/eu/nepmozgalom.html alapján végzett saját 
számítások. 
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Az ábrán látható, hogy a természetes szaporodás mértéke az 1950-es 9,5 ezrelékről először 12 

ezrelékre emelkedett 1954-re. (Itt megemlíthető a Ratkó-korszak népesedési politikája, 

melyről érintőlegesen már volt szó fentebb.) Ezt követően a természetes szaporodás 

dinamikusan csökkent, 1962-re elérte a 2,1 ezrelékes lokális minimumát. Majd ismét lassú 

növekedés vette kezdetét, mely 1973-tól vált kiugróvá, amikor a Ratkó-gyerekek szülőképes 

korba értek. Ez a folyamat csúcspontját 1975-ben érte el, amikor a természetes szaporodás 

értéke 6 ezrelék volt. Ezután azonban a mutató folyamatos csökkenést kezdett produkálni. 

Olyannyira, hogy 1981-ben már negatívvá vált. Így innentől kezdve lényegében természetes 

fogyás tapasztalható. A természetes fogyás napjainkban is folytatódik. Üteme néhány 

stagnálónak mondható időszakot (1980-1990 és 2000-2010) leszámítva lassan növekszik. 

Értéke 2010-ben -4 ezrelék volt. Emlékeztetőül megjegyzendő, hogy a bevezető részben 

tárgyalt tényleges szaporodás/fogyás mértéke ennek ellenére nem ilyen mértékű, hiszen a 

természetes szaporodás negatív mértékén körülbelül 1-1,5 ezreléket tompít a pozitív 

bevándorlási különbözet, mely főleg a határon túli magyar közösségekből Magyarországra 

vándorlókból táplálkozik. 

Szemügyre véve az európai trendeket6, látható, hogy a természetes szaporodás mértéke igen 

eltérő képet mutat a különböző tagállamok esetében. Az Európai Unióban a természetes 

szaporodás átlagos értéke  2000 és 2011 között a kezdeti 0,6 ezrelékről 0,8 ezrelékre változott, 

eközben 2008-ban 1,2 ezreléken tetőzött a vizsgált időszakban. E mögött az enyhe növekedés 

mögött igen változatos országos szintű adatok húzódnak meg. A legmagasabb természetes 

szaporodási rátát 2000 és 2011 között Írország produkálta a maga 8,8 ezrelékes átlagos 

értékével. A másik végletet, a legmagasabb természetes fogyást mutató országot pedig 

Bulgária jelenti, átlagosan -5,04 ezrelékes természetes fogyással. A vizsgált időszak alatt 27 

országból 18-ban volt természetes szaporodás, 0,23 és 8,81 ezrelék közötti értékekkel. 

Természetes fogyást 9 tagállamban lehetett regisztrálni 2000 és 2011 között. Itt -0,25 és -5,04 

ezrelék között változtak az értékek. 

Mindezekből látható, hogy Magyarország Európai Uniós összehasonlításban viszonylag 

kedvezőtlen helyen áll. 2000 és 2011 között a természetes fogyás átlagos mértéke -3,63 

ezrelék volt évente az Eurostat szabadon hozzáférhető, vonatkozó adattáblájából végzett saját 

                                                   
6 Az adatok forrása: 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tps00007&plugin=1 
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számítás szerint.7 Ezzel Magyarország egy természetes szaporodás/fogyás szerinti Európai 

Uniós rangsorban a 24. helyet foglalná el. A hazainál alacsonyabb érték csak Észtországban, 

Lettországban és Bulgáriában adódott a természetes szaporodás átlagos mértékére 2000 és 

2010 között. Ennek hátterében feltehetően az áll, hogy bár a születések száma jelentősen 

lecsökkent a már említett demográfiai átmenet következtében, ám a halálozások száma magas 

maradt. 

1.2.4. Terhességmegszakítások 

A terhességmegszakítások száz élveszületettre vetített számáról ad képet a 6. ábra az 1950 és 

2010 közötti időszakban. 

Terhességmegszakítás, 1950-2010 (száz élveszületettre) 

 

6. ábra Forrás: KSH-adatok alapján saját szerkesztés 

Itt látható, hogy Magyarországon az 1950-ben gyakorlatilag elenyésző volt a 

terhességmegszakítások száma. 100 újszülöttre mindössze egy abortusz jutott. Ezzel szemben 

1954-től egy meredek ütemű és lényegében töretlen expanzió kezdődött e téren, mely eltartott 

egészen 1964-ig, amikor száz élve született csecsemőre 139,5 terhességmegszakítás jutott. 

Drasztikus csökkenés 1973-ról 1974-re következett be, amikor a száz élveszületettre vett érték 

gyakorlatilag megfeleződött, 108,6-ról 54,8-ra változott. Ezt követően az abortuszok száma 

némileg ismét emelkedett, 100 élveszülésre 65-75 abortusz esett 1980 és 2000 között. Az 

ezredforduló után az érték 40-45 körülire csökkent, ám ugyanekkor a születésszám is 

mélypontot közelít. 

                                                   
7 Forrás: 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tps00007&plugin=1 
alapján saját számítások. 
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1.2.5. Teljes termékenységi ráta 

A teljes termékenységi ráta azt mutatja meg, hogy egy nő élete során átlagosan mennyi 

gyermeket szül.  Vagyis a születések számát a szülőképes korban lévő nők (15-49 éves kor) 

számával veti össze (Polónyi, 2002). A Magyarországra vonatkozó adatokat a 7. ábra 

szemlélteti 1957 és 2008 között. Az ábrán az látszik hogy a mutató 1957-ben 2,29-es szinten 

állt, amely biztosította az alapot a népességnövekedéshez. Ezt követően átmenetileg gyors 

csökkenésnek indult egészen a lokális minimumig, az 1962-es 1,79-es pontig. Innen ismét 

emelkedett 1967-ig, amikor is egy szülőképes korú nőre 2,01 újszülött jutott. A teljes 

termékenységi arányszám innentől kezdve újra csökkent, 1972-ben 1,93 volt az értéke. Ezután 

viszont egy jelentős expanzió következett be, 1975-ben 2,38 újszülött jutott. Innentől kezdve 

azonban gyakorlatilag folyamatos az arányszám csökkenése, 1977-78-ra 2,1-es szint alá esett, 

ami világossá tette, hogy a népesség számának megőrződése nem lehetséges. (Visszatekintve 

a korábbiakra látható, hogy 1980-81-re a népesség abszolút száma már valóban csökkent.) A 

teljes termékenységi arány csökkenése azonban korántsem állt meg ezen a szinten . Először 

1983-84-ben ért el újabb lokális minimumot, majd a következőkben 1998-ban mindössze 1,29 

volt az értéke. 

Teljes termékenységi ráta, 1957-2008 

 

7. ábra Forrás:KSH-adatok alapján saját szerkesztés  

A teljes termékenységi arányszám azóta is ekörül a szint körül mozog, 2007-ben 1,32 volt az 

értéke. (Bár az ábrán nem látszik de valamelyest még ennél is tovább csökkent, az egy nőre 

eső gyermekszám. 2011-ben 1,21 volt, vagyis pontosan 1 fővel kevesebb, mint amennyi a 

népességszám stabilitásához – stagnálásához – szükséges lenne. 
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Európai Uniós10horizonton vizsgálva a teljes termékenységi arányszámot látható, hogy 

Magyarország e tekintetben is egy ranglista vége felé – a 24 helyen – helyezkedne el, 2000 és 

2010 között. A legmagasabb átlagos érték Írországban mutatható ki, ahol a vizsgált időszak 

alatt 1,97 gyermek jutott egy szülőképes korú nőre. A másik végletet Szlovákia képviseli, 

ahol ez az átlagos érték 1,27. Az Uniós átlag a 2000-2010 időhorizontra vetítve 1,51. 

Következtetésül tehát levonható, hogy a teljes termékenységi ráta az Európai Unió jelenlegi 

27 tagállamában sehol sem éri el a népesség szinten tartásához szükséges 2,1-es szintet, 

másrészt a közösség átlaga is jóval alatta marad ennek, Magyarország 2000 és 2010 közötti 

adatainak 1,31-es átlaga pedig még ennél is alacsonyabb 0,2-del.  

1.2.6. A születéskor várható élettartam nemek szerint 

A születéskor várható élettartam magyarországi alakulásáról ad tájékoztatást a 8. ábra, nemek 

szerinti bontásban.  Itt az látható, hogy 1950 és 2010 között a férfiaknál 60-ról 65 évre, míg 

nőknél 63-ról 78-ra emelkedett a születéskor várható életévek száma. A dinamikát tekintve 

több megállapítás is tehető. Egyrészt szembeötlő, hogy a születéskor várható átlagos 

élettartam a nőknél gyakorlatilag töretlen emelkedést mutat a vizsgált időszakban, míg a 

férfiaknál 1962-1975 és az 1990-1993 közötti időszakban sok olyan év van, amikor a mutató 

értéke egyik évről a másikra esetenként erőteljes csökkenést mutat. Ennek megfelelően a 

születéskor várható átlagos élettartam együttmozgása 1969-ben némileg megtört (1968-ról 

1969-re a férfiak várható átlagos élettartama 0,01 évvel csökken, míg a nőké 0,06 évvel nő). 

Születéskor várható átlagos élettartam, 1950-2010 (nemenként) 

 

8. ábra Forrás: KSH-adatok alapján saját szerkesztés 

                                                   
10 Az adatok forrása: 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tsdde220&plugin=1 
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Hasonló, bár az ábrából is jól láthatóan erősebb törés következett be 1990 és 1993 között. 

Emellett általában is megfigyelhető, hogy a nők tovább élnek, mint a férfiak. Magyarország 

esetében viszont szembetűnő, hogy a két nem várható élettartama közötti különbségek az idő 

folyamán néha még fokozódik is. Az idősor alapján jól kimutatható, hogy férfiak és a nők 

várható élettartama közti átlagos különbség az 1950-es évekbeli 4,28 éves szintről 1992-re 9,8 

évre növekedett, maximumát 1994-ben érte el 9,38 évvel. A különbség még 2010-ben is 7,61 

év volt. Ennek oka feltehetően az a korábban már tárgyalt jelenség, hogy a férfiak egészségi 

állapota tendenciaszerűen rosszabb a nőkénél, jellemzően a középkorúak körében. Emellett 

számításba kell venni azt a tényt, hogy a nők várható élettartama mindig is magasabb volt a 

férfiakénál a vizsgált időszakban, vélhetően genetikai okok miatt. Mindezek eredőjeként a 

2010-ben született férfiak várhatóan mindössze 10,62 évvel élnek majd tovább, mint az 1950-

ben született társaik, míg ez növekedés a nőknél 13,9 év. 

Tágabb perspektívában tekintve a születéskor várható átlagos élettartam 2000 és 2010 közötti 

átlagos értékét az Európai Unióban, az látható, hogy Magyarország mind a férfiak, mind a nők 

között az átlagosnál jóval alacsonyabb értékekkel rendelkezik.11 Ez esetben is elkészítve a 

rangsort, látható, hogy a 2000 és 2010-es adatokból képzett átlag alapján a születéskor várható 

átlagos élettartamot és az értékek csökkenő sorrendjét tekintve Magyarország a nők esetében 

a 24. helyen áll. A legmagasabb értéket Spanyolországban lehet kimutatni, ahol a 2000 és 

2010 között született nők átlagosan 83,98 évet élnek. A másik pólust Románia képviseli 75,99 

évvel, az Uniós átlag 2002-2007 közötti rendelkezésre álló adatok alapján 81,75 év. Ettől 

Magyarország még annak figyelembe vételével is elmarad a maga 77,42 évével, hogy 

tagállami szinten az adatok elérhetők a teljes 2000-2010 közötti időszakra. A férfiakat 

tekintve Svédországban a leghosszabb a várható élettartam, 78,51 évvel. A legkisebb 

élettartamra, 66,25 évre a litván férfiak számíthatnak az unióban. Magyarország a csökkenő 

sorrendű rangsorban a 23. helyen áll, 69,04 évvel. Az Európai Unió átlaga itt 75,59 év 2002 és 

2009 közötti adatok átlagát véve alapul. Összegezve látható, hogy Magyarországon az 

Európai Uniós szinthez képest mind a férfiak, mind a nők tekintetében lényegesen 

alacsonyabb az átlagos élettartam, mind a közösség átlagához, mind azokhoz az országokhoz 

viszonyítva, amelyek élen állnak e tekintetben.  

                                                   
11 Adatok forrása, férfiak: 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tps00025&plugin=1 

nők: 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/refreshTableAction.do?tab=table&plugin=1&pcode=tps00025&languag
e=en 
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2. DEMOGRÁFIA II.: A NÉPESSÉG SZERKEZETE 

2.1. A népesség korösszetétele 1950-2050 

Egy ország gazdasági potenciálja szempontjából fontos kérdés, hogy milyen az adott népesség 

szerkezete. Vagyis, hogy hányan vannak a munkaképes korúak, ezen belül mennyi azoknak a 

létszáma, akik aktívak, tehát vagy foglalkoztatottként vagy munkanélküliként megjelennek 

időszakban a munkaerőpiacon. A szociális ellátórendszer mérete szempontjából pedig 

elengedhetetlen ismerni azt, hogy hányan vannak olyanok egy adott társadalomban, akik 

koruknál fogva nem képesek munkát végezni, vagy különböző okok miatt potenciálisan sem 

jelennek meg a munkaerőpiac kínálati oldalán, tehát inaktívak. Ezen szerkezeti elemek 

vizsgálata előtt célszerű áttekinteni a magyar népesség korstruktúráját, amelyet leggyakrabban 

a korfa elkészítésével szoktak illusztrálni a szakirodalomban. Az elemzés során kiválóan lehet 

támaszkodni a KSH által közzétett tényadatokra 2010-ig, ezt követően pedig a 

Népesedéstudományi Kutatóintézet által készített előreszámítás „Alap” értékére 2050-ig.  

2.2. A magyar népesség életkor szerinti összetételének változásai 1950-2050 között 

 A Magyarország korszerkezetében történt változások bemutatása ehelyütt összevont korfák 

segítségével történik. Az összevethetőség érdekében három korfára van szükség: Egy 2050-

es, 2010-es és egy 2050-re becsült adatok alapján készítettre. Ez után együtt vizsgálható és 

összevethető az 1950-es múltbeli, a 2010-es jelenhez közel álló, illetve gyakorlatilag 

jelenbeli, valamint a 2050-re becsült, jövőben becsült korfa. Ezáltal egységes kép alkotható a 

népesség korszerkezetének átalakulásáról.   (9.ábra) 

Magyarország korfája 1950-ben még a stagnáló népességre jellemző harang alakot mutatott. 

Ez azt jelentette, hogy a fiatal és a középkorú népesség száma egyaránt jelentős volt 

(Galambosné, 2012). 2010-re a korfa jól láthatóan hagyma alakot vett fel: A fiatalok és az 

idősek száma és aránya alacsony a társadalomban, míg a legnagyobb létszámmal a 

középkorúak vannak jelen, ám egyre magasabb az idős korosztályok létszáma is.  
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Magyarország korfája, 1950 és 2010 

 

 

9. ábra Forrás: KSH-adatok alapján Kehl Dániel szerkesztése 

A korfa várható alakulásáról ad tájékoztatást a 10. ábra. Itt lehetőség nyílik összevetni a 

2010-es és a 2050-re várható állapotot.  

Magyarország korfája, 2010 és 2050 

 

10. ábra Forrás: KSH-adatok alapján Kehl Dániel szerkesztése 

A 2050-ben jellemző korfa már egy fordított piramisra emlékeztet, ami azt jelenti, hogy az 

idősek száma meghaladja mind a fiatalokét, mind a korban középen elhelyezkedő 

korosztályokét. A jövőre nézve tehát egy jelentősen elöregedő társadalom képe rajzolódik ki 

Magyarország esetében.  
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A bemutatott korfák tekinthetők jelen dolgozat Demográfia című fejezetének rövid 

összefoglalójaként is. Az ott bemutatott adatok, illetve a leíró statisztika eszköztárából vett 

mutatók megmagyarázzák, miért így alakul Magyarország korszerkezete. A fent vázolt 

átalakulás alapvetően a következő okokra vezethető vissza: Az illusztrációból is jól látható, 

hogy a fiatal korosztályoknak mind a létszáma, mind pedig az aránya csökken. Ez elsősorban 

a születések alacsony számával, valamint az alacsony termékenységi rátával magyarázható. 

Emellett a születéskor várható átlagos élettartam folyamatosan növekszik, ennek 

eredményeként egy erőteljesen elöregedő társadalomról kell beszélni, melynek 

eredményeként a társadalom legnépesebb korcsoportjait 2050-re az idősek fogják alkotni.  

3. A NÉPESSÉG SZERKEZETE A MUNKAERŐPIAC SZEMPONTJÁBÓL 

3.1. A népesség csoportosítása a munkaerőpiacon elfoglalt hely szerint  

A munkaerőpiac szempontjából a népesség szerkezete némileg eltér az eddig tárgyaltaktól. Az 

áttekintést itt László (2007) alapján célszerű elvégezni. A munkavégző képesség 

szempontjából nyilvánvalóan jelentős szerepe van az életkornak, hiszen ez befolyásolja azt, 

hogy egy adott személy képes-e munkát végezni, melyért cserébe jövedelemre (alap esetben 

munkabérre) tehet szert. 

Munkaképes korúnak tekinthető a népesség azon része, amely életkora alapján alkalmas arra, 

hogy munkát végezzen. Nemzetközileg is elfogadott módszertan alapján ez a magyar 

gyakorlatban (a KSH módszertanában) a 15-64 éves népességet jelenti. Az alsó és felső 

határok azonban sok esetben nem ilyen merevek. Mint arra például Augusztinovics (2005) is 

rámutat, a 15 éves és annál valamivel idősebb népesség nagy része még tanulmányokat 

folytat, ezért – mint majd látni lehet a későbbiekben – körükben az ún. gazdasági aktivitás 

igen alacsonynak mondható. Ugyanakkor a munkaképes kor felső határa sem merev, egyenlő 

a nyugdíjkorhatárral, amely időben és területileg is igen változékony. Emellett nem szabad 

megfeledkezni arról az eshetőségről sem, hogy sokan a nyugdíj után/mellett is vállalnak 

munkát. Mindenesetre a könnyebb összehasonlíthatóság kedvéért ehelyütt a 15-64 éves kor 

tekintendő munkaképes kornak.  Összességében a népesség első megközelítésben 

munkaképes korúakra és nem munkaképes korúakra bontható. 

A nem munkaképes korúakhoz sorolhatók a „gyermekgondozási ellátásban részesülők, a 

nyugdíjasok, járadékosok, tőkejövedelmükből élők, a 15 éven aluliak, a 15 éven felüli 

tanulók, a háztartásbeliek, közületi eltartottak szociális gondozottak.” (László, 2007, p. 41) 
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A munkaképes korúakon belül megkülönböztethetőek aktívak és inaktívak. Gazdaságilag  

aktívnak tekinthető, aki egy adott időszakban a munkaerőpiacon foglalkoztatottként vagy 

munkanélküliként megjelent, inaktívnak, aki nem.  

KSH (2006b, p. 8.) nyomán foglalkoztatottnak tekinthetőek „foglalkoztatottnak tekinthető 

mindenki, aki a vonatkoztatási héten legalább egyórányi, jövedelmet biztosító munkát végzett, 

vagy  rendszeres munkájától csak átmenetileg volt távol.” Ezzel analóg módon 

„munkanélküliek azok a személyek, akik a vonatkozási héten nem dolgoztak, és nincs is olyan 

munkájuk, amelytől átmenetileg távol voltak; aktívan kerestek munkát a kikérdezést 

megelőző négy hétben; munkába tudnának állni két héten belül, ha találnának megfelelő 

munkát.” (KSH, 2006b, p.8.) 

A fent leírtakról ad vázlatos áttekintést a 11. ábra, ahol nyomon követhetőek a vázolt 

elhatárolások. Itt meg kell jegyezni, hogy szinte minden csoport felbontható lenne még 

további alkategóriákra, (például a foglalkoztatottak nemzetgazdasági ágazat, a 

munkanélküliek ezen állapot időtartama stb. szerint) azonban ezek a további csoportosítások a 

téma szempontjából nem lennének relevánsak.  

A népesség szerkezete a munkaerőpiac szempontjából 

 

11. ábra: Forrás: Saját szerkesztés 

A Venn-diagramra emlékeztető 11. ábrán látható, hogy a népesség hogyan osztható fel a fent 

bemutatott csoportokra a munkaerőpiacon való megjelenés (vagy meg nem jelenés) 

szempontjából. Az egyes alakzatok mérete nem szemlélteti az egyes csoportok társadalomban 

képviselt nagyságát.  
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3.2. A nem munkaképes korúak aránya és kor szerinti összetétele 1950-2050 

A nem munkaképes korúakat két, bizonyos értelemben ellentétes előjelű csoport alkotja. Bár 

az elfogadott klasszifikáció szerint a nem munkaképes korosztályok egymáshoz viszonyított, 

illetve társadalomban képviselt arányának bemutatása az előző, demográfiával foglalkozó 

fejezetben kellene, hogy szerepeljen, a 11. ábra tükrében logikailag talán jobban illik ebbe a 

részbe.   A nem munkaképes korúak csoportjának egyik részét tehát a fiatalok vagy 

gyermekek, a 0-14 évesek alkotják, a másikat az idősek, akik 65 évesek és annál idősebbek, a 

nyugdíjas korúak. Az ő társadalmon belüli arányukról is kép alkotható a KSH interaktív 

korfájából gyűjtött adatok segítségével.13Arányuk bemutatása és korösszetételük azért 

lényeges, mert a nem munkaképes korú fiatalok és idősek jelentik az eltartottak csoportjának 

a bázisát. Így a következőkben leírtak a későbbiekben alapot képeznek majd a szociális 

ellátórendszerrel kapcsolatos vizsgálódásoknál. 

A (nem munkaképes korú) fiatalok – 0-14 évesek – és idősek (65 évesek és idősebbek) 

társadalomban elfoglalt arányát mutatja a 12. ábra. Az együttes ábrázolás azért célszerű, mert 

így a két csoportra jellemző dinamikus népesedési folyamatok is jól láthatóak. Az ábrára 

tekintve jól érzékelhető, hogy a fiatalok aránya 1950-ben 25 százalék körül volt a teljes 

népességen belül. Ez az 1950-es évtizedben némileg emelkedett, majd erőteljes csökkenésnek 

indult a 60-as években, ugyanis az előző évtizedhez képest végig alacsonyabb volt a 

születések száma (ld. 3. ábra). A lokális minimumot a fiatalok aránya 1974-ben érte el, 

amikor értéke 19,93% volt. Ezt követően a korcsoport részesedése az össznépességből ismét 

emelkedett, feltehetően azért, mert az 1950-es évek elején született nagy létszámú generáció 

elérte a szülőképes kort. Újabb csökkenés az 1988-as lokális maximumról (21,06%) indulva 

következett be. Ez gyakorlatilag napjainkig is tart, az előrejelzések is számolnak 

folytatódásával, bár lassan csökkenő üteműnek tételezik fel. Ily módon 2050-re az 1950-es 

nagyjából 25%-ról 12,67%-ra apadhat a 0-14 évesek aránya a teljes népességben.  

 

 

 

 

                                                   
13 Az adatok forrása: http://www.ksh.hu/interaktiv/korfak/orszag.html 
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A 0-14 és a 65 évesnél idősebbek arány a magyar népességben, 1950-2050 (százalék) 

 

12. ábra Forrás: KSH-adatok alapján saját szerkesztés 

Az idősek létszámarányának alakulásáról némi egyszerűsítéssel élve elmondható, hogy a 

körükben lejátszódó folyamatok dinamikájukban a fiatal korosztályokra jellemzőknek a 

tükörképei. Igen szembetűnő a 12. ábrán, hogy az idősek aránya 1950-ben 10% alatt volt. 

Ezután lényegében folyamatosan emelkedett a vizsgált 100 év folyamán. Ennek nyomán 

2050-re az idősek aránya várhatóan 30%-ra emelkedik majd az össznépességen belül.  

Összegezve a leírtakat, logikailag és a 12. ábrán is érzékelhetően a fiatalok és az idősek 

aránya ellentételesen mozog a vizsgált 100 év során. Megfigyelhető továbbá a fiatalok és 

időskorúak aránya közt kinyíló és egyre szélesedő „olló” is. Ez abból fakad, hogy a születések 

száma a vizsgált évszázadban általában csökkenő, így a fiatal generációk folyamatosan 

kevesebben vannak, míg az 1950-es évek elején született nagy létszámú generációk, illetve 

azok szintén nagyobb létszámú, 70-es évek közepén született gyermekei folyamatosan 

öregednek el, illetve halnak ki a száz év folyamán.  
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3.3. A fiatalok és az idősek összesített arányának alakulása 1950 és 2050 között 

A két nem munkaképes korú korcsoport összesített arányát mutatja a 13. ábra.  

A nem munkaképes korúak aránya a magyar népességben 

 

13. ábra Forrás: KSH-adatok alapján saját szerkesztés 

Az ábrán látható, hogy a munkavégzésre koruknál fogva nem képesek aránya a társadalmon 

belül viszonylag hosszú ideig, 1950 és a 2010-es évek eleje között meglehetősen stabilan 30% 

körül alakult. Az utóbbi évektől azonban erőteljes és gyors ütemű növekedés indult meg. 

Ennek nagy részét egyértelműen az amúgy is népes, a vizsgált időszak első felében született 

csoportok elöregedése teszi ki. A folyamat eredményeként 2050-re a nem munkaképes korúak 

már több mint 40%-át fogják kitenni a népességnek, amely komoly kihívást jelent majd a 

szociális ellátórendszer számára. 

3.4. A munkaképes korú népesség számának és népességen belüli arányának 

alakulása 1950-2050 között 

Munkaképes korú népességen – mint már bemutatásra került – a 15-64 éveseket szokás érteni. 

Így az alábbiakban célszerű górcső alá venni ennek a csoportnak a létszámbeli alakulását, 

eltekintve attól a ténytől, hogy léteznek olyan nem munkaképes korúak, akik különböző 

okokból gazdaságilag aktívnak számítanak. További egyszerűsítésként változatlannak 

tekintendő a munkaképes kor határa 1950 és 2050 között a vizsgált időszakban, bár ez utóbbi 

már nem olyan kézenfekvő egyszerűsítési lehetőség, tekintetbe véve, hogy a munkaképes kor 

határai időben viszonylag gyorsan változnak, különösen, ha hosszú idősorokat tekintünk. Az 

összehasonlíthatóság kedvéért azonban mégis ajánlott élni ezzel a két egyszerűsítő feltevéssel. 

A munkaképes korúak számára és arányára vonatkozó becslések, számítások azért fontosak, 

mert tulajdonképpen ők adják a munkaerő kínálat alapját, pontosabban ők jelentenék a 
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munkaerő kínálatának felső korlátját a gazdaságban, abban a hipotetikus esetben, amikor az 

aktivitási ráta 100% lenne. 

A KSH adatai alapján14 készített számításokat a 14. és a 15. ábra mutatja be. A 14. ábrán a 

munkaképes korú népesség létszáma, a 15. ábrán pedig annak teljes népességhez viszonyított 

aránya szerepel, 2011-ig tényadatokkal, utána népesség-előreszámításból végzett további 

kalkulációkkal. 

Munkaképes korú népesség száma Magyarországon, 1950-2050(fő) 

 

14. ábra Forrás: KSH-adatok alapján saját szerkesztés 

A 14. ábrán is látható, hogy a munkaképes korúak száma az 1950-es valamivel több, mint 6 

millió fős szintről 1970-re 7 millió főig növekedett és e szint körül stagnált meglehetősen 

hosszú ideig. Jelentősebb csökkenés megindulására éppen napjainkban – pontosabban 2010-

től – kell számítani. 2035 után ez a csökkenés még fel is fog gyorsulni, legalábbis a népesség-

előreszámítás szerint. Ennek vélhetően az az oka, hogy az alacsonyabb lélekszámú fiatal 

generációkból évről-évre kevesebben lépnek be a munkaképes korosztályba, míg a nagy 

létszámú idősebbek közül többen hagyják el a csoportot. A felvázolt folyamat eredményeként 

a munkaképes korúak létszáma 2050-ben 5 millió fő körülire lesz becsülhető. Ez több mint 1 

milliós csökkenést jelent 100 év alatt, figyelembe véve pedig, hogy a vizsgált időszak nagy 

részében 7 milliós volt a munkaképes korúak összlétszáma, 2 milliós apadásról is lehet 

beszélni.  

A munkaképes korúak tényleges lélekszámánál jóval többet mond azok teljes népességen 

belül képviselt aránya. Ez alapján kép alkotható a társadalom munkapiac relációjában vett 

                                                   
14 Az adatok forrása: http://www.ksh.hu/interaktiv/korfak/orszag.html 
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korszerkezetéről, vagyis hogy a népesség mekkora része képes munkát végezni. Ezt a 15. ábra 

illustrálja. 

Munkaképes korú népesség a teljes népesség arányában, 1950-2050 (százalék) 

 

15. ábra Forrás: KSH-adatok alapján saját szerkesztés 

Itt az látható, hogy a népesség túlnyomó része a munkaképes korúak közé tartozik. 

Megfigyelhető továbbá, hogy ez az arány időben igen lassan változik, a vizsgált időszakban 

szinte végig 70% körüli értéket vesz fel, nagy ingadozás és számottevő változás sehol sem 

figyelhető meg egészen napjainkig. A 2010-es évektől azonban erőteljesen csökkenni kezdett 

a munkaképes korúak aránya. Ez a jelenség várhatóan hosszú távon is folytatódni fog, 

olyannyira, hogy a 2050-es évre a munkaképes korban lévők aránya 60% alá, 57,03 

százalékra fog mérséklődni a teljes népességen belül. Ennek hátterében egyértelműen az áll, 

hogy a 20. század közepén született nagy létszámú generációk folyamatosan kilépnek a 

munkaképes korból, miközben a helyüket egyre csökkenő létszámú fiatal korosztályok veszik 

át. Ennek a jelenségnek pedig, mint látható lesz, szoros kapcsolata van a szociális 

ellátórendszerrel, illetve az ott fellépő és megoldandó problémákkal. A társadalom 

munkapiaci dimenziókban értelmezett korszerkezete tehát egy fontos kapcsolódási pont a 

demográfia - munka világa - szociális ellátórendszer viszonylatában, amelynek bemutatását 

jelen dolgozat lényegében célozza.  
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3.5. Az eltartottsági ráta 

Az eltartottsági ráta (KSH, 2006a, p. 172.) alapján „a gyermek-és az idősnépesség a 15-64 

éves népesség százalékában.” Ez a mutató tehát a munkaképes korúak és a nem munkaképes 

korúak egymáshoz viszonyított aránya. Ennek alakulását mutatja a 1. táblázat15. 

Eltartottsági ráta Magyarországon, 1950,1970,1990, 2010, 2030, 2050 

Eltartottsági ráta alakulása Magyarországon 

1950 1970 1990 2010 2030 2050 

52% 48% 51% 45,7% 44% 75% 

1. táblázat Forrás: KSH-adatok alapján saját szerkesztés 

Az látható, hogy 1950-től hosszú időn keresztül viszonylag állandó volt a nem munkaképes és 

a munkaképes korosztályok egymáshoz viszonyított százalékos aránya Magyarországon. (A 

lassú dinamika és a változatosság kedvéért tartható célszerűnek e helyütt különböző főbb 

időpontokat tartalmazó táblázatban ábrázolni a mutatót idősoros grafikon helyett.) 

Észrevehető, hogy 1950 és 2030 között az eltartottsági ráta 50% körül mozgott, illetve 

várhatóan fog mozogni. 

 Majd 2030 és 2050 között egy erőteljes dinamika lesz megfigyelhető, ami az akkor nagy 

arányban jelen levő Ratkó-unokák nyugdíjba vonulásával, illetve más, még az akkori 

munkaképesekhez viszonyítva nagy létszámú idősebb generációk munkapiacról való 

kilépésével magyarázható. Ebből az is következik, hogy az eltartottsági ráta növekedését egy 

akkora túlsúlyban lévő, 2030-as évektől fokozatosan öregedő korosztály fogja okozni, és nem 

például a fiatal generációk ismét megnövekvő létszám. (Jankó-Rózsa-Széll-Tóth, 2010). 

3.6. Gazdasági aktivitás 

A munkaképes korúakon belül el kell különíteni azokat, akik a munkapiacon megjelenve 

munkát keresnek – függetlenül attól, hogy épp foglalkoztatottak vagy munkanélküliek – 

azoktól, akik valamilyen oknál fogva nem kívánnak megjelenni a munkaerőpiacon, tehát 

gazdaságilag inaktívak (vö. 11.ábra). Azok, akik adott időszakban hajlandók munkát vállalni, 

kiteszik a munkaerőpiac kínálati oldalát. Akik inaktívak, az idősek és fiatalok (nem 

munkaképes korúak csoportjával együtt alkotják az eltartottak csoportját. (A statisztikai 

definíció eltartottak alatt mást ért, mert figyelembe veszi azt a lehetőséget is, hogy valaki 

inaktív kereső, azaz nem jelenik meg a munkaerőpiacon, mert például valamilyen 

                                                   
15 Az adatok forrása: http://www.ksh.hu/interaktiv/korfak/orszag.html 
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járadékszerű jövedelemből él, stb. E helyütt azonban célszerű eltekinteni az inaktív keresők 

lététől, ugyanis a kategória nem teljesen konzisztens a 11. ábrán bemutatott sémával.)  

A gazdasági aktivitást az aktivitási rátával lehet jellemezni. Ez tulajdonképpen úgy lehet 

értelmezni, mint a munkaerőpiac kínálati oldalán megjelenő egyének százalékos arányát a 

munkaképes korúakon belül.  

A gazdaságilag aktívak számát KSH (2010) alapján 1960-ig lehet visszavezetni. Ezt évről 

évre osztva a munkaképes korúak fentebb már bemutatott létszámával megkapható a 

gazdasági aktivitás rátája 1960 és 2010 között, amint azt a 16. ábra is mutatja.  Itt látható, 

hogy a ráta 1960 és 1990 között nagyon magas, 80% körül volt. Ennek magyarázata a 

szocialista gazdasági-politikai rendszer jellegével magyarázható, ugyanis a munkaképes 

korúak nagy részének törvényszerűen meg kellett jelennie a munkaerőpiacon, sőt 

foglalkoztatottnak kellett lennie. A rendszerváltás évei azonban mélyreható változásokat 

okoztak a gazdasági aktivitásban. 

Gazdasági aktivitás Magyarországon, 1960-2010 (Munkaképes korúak százalékában) 

 

16. ábra Forrás: KSH-adatok alapján saját szerkesztés 

A gazdasági szerkezetváltás, (rövid bemutatását lásd például Bedő-László-Szerb, 2006) 

melynek során a korábban tipikus nagyvállalati üzemformák felbomlottak nagy arányú 

munkanélküliséghez vezetett. Az új rendszerben a munkanélkülivé válók egy részének már 

nem sikerült újra munkát találnia huzamosabb időn belül, így sokan inaktívvá váltak. Ily 

módon a gazdasági aktivitási ráta néhány év alatt 60%-ra csökkent. Az utóbbi években 

tapasztalható ugyan némi emelkedés, de folyamatról még nem lehet beszélni. Ez a ráta főben 
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kifejezve tehát 4-4,5 millió gazdaságilag aktív embert jelent, szemben a ma még 7 millió 

körüli munkaképes korúval. 

3.7. A gazdasági aktivitás előrebecslése 2055-ig (Polónyi-Timár, 2002) nyomán 

 

17. ábra Forrás: Polónyi-Timár (2002) 

Polónyi-Timár (2002) a gazdasági aktivitás változásait a fejlett nyugat-európai országok 

gazdasági fejlettsége alapján becsli előre, azzal a feltételezéssel élve, hogy a jövőben 

Magyarország is hasonló fejlődési utat fog bejárni. Ennek alapján a szerzők azt feltételezik, 

hogy az 17. ábrán látható módon a gazdasági aktivitás 2050-re gyakorlatilag alig változik 

majd a fent bemutatott jelenlegi állapothoz képest. A munkaképes korúak gazdasági aktivitása 

tehát szerintük kevéssel 50% alatt marad. Amint az idézett tanulmány szerzői is megjegyzik, 

ez az érték igen alacsonynak számít az Európai Unióban. Ez a ráta becslésük szerint valamivel 

több, mint 4 millió gazdaságilag aktívat jelent majd, tehát létszámuk alig változik a maihoz 

képest, miközben a teljes népesség 2050-re a népesség 8,8 millióra csökken. 

Ezen a ponton némi ellentmondás fedezhető fel az idézett tanulmány és a jelen dolgozatban 

bemutatott adatok között. Egyrészt szembetűnő, hogy Polónyi és Timár 2002-ben jelentősen 

alulbecsülte a gazdasági aktivitást, hiszen azóta már látszik, hogy 2010-ben ez a mutató 65% 

alatt volt valamivel, míg a szerzőpáros 50% körüli értéket becsült. Másrészt az idézett 

tanulmány 2050-re 4,2 millió gazdaságilag aktívval számol, ami azért nem lehetséges, mert e 

dolgozatban a munkaképes korú népesség száma korábban 5 millió körülire lett kalkulálva, 

abból kiindulva, hogy a KSH népesség előreszámításaiból fentebb a 15-64 éves korosztály 
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népességen belüli aránya került bemutatásra a fentebbi 3.3 fejezetben. Ennek tükrében a 4,2 

millió gazdaságilag aktív csak lényegesen magasabb gazdasági aktivitás mellett valósulhat 

meg 2050-re. (Hozzá kell tenni azonban, hogy Polonyi-Timár (2002) a népességcsökkenés 

problémáját pozitív bevándorlási egyenleggel küszöböli ki, amelyet e dolgozat nem tesz fel.)  

Mindezekkel szemben célszerűbb a 2000-es évek gazdasági aktivitásra vonatkozó tendenciáit 

figyelembe venni, mely a korábbi csökkenés után manapság lassan növekszik. Ha a jelenlegi 

65%-os szintről feltesszük, hogy legfeljebb 70%-ra emelkedhet a gazdasági aktivitás 2050-ig, 

akkor ez 3,5 millió gazdaságilag aktív embert jelenthet 2050-re.16 

4. A DEMOGRÁFIAI FOLYAMATOK HATÁSA A SZOCIÁLIS 

ELLÁTÓRENDSZER MÉRETEIRE 

A  fent vázolt demográfiai folyamatok azt eredményezik, hogy a szociális ellátásban 

részesülők száma várhatóan tovább fog bővülni az elkövetkezendő évtizedekben. Ez 

vélhetően magával hozza majd a szociális ellátórendszer kiadásainak emelkedését, bár ezt 

jelen tanulmány nem bizonyítja. A méreteket azonban jól lehet vizsgálni és becsülni a 

rendelkezésre álló adatok alapján.18 A következőkben tehát a  nyugdíjasok, a családi 

pótlékban részesülő családok,  a gyermekgondozási támogatásokat igénybe vevők számának 

alakulása kerül bemutatásra. Előfeltevésként megfogalmazható, hogy a nyugdíjas korúak 

számának emelkedésével, amelynek mértéke fentebb már több szempontból is bemutatásra 

került, arra lehet majd számítani, hogy a nyugdíjasok száma emelkedni fog. Bár a kettő között 

nem teljes az átváltás, amennyiben nem minden nyugdíjas korú részesül öregségi nyugdíjban. 

(Ugyanakkor léteznek ún. rokkantnyugdíjasok, akik adott esetben nem is nyugdíjas korúak.) 

Minden esetre érdemes megvizsgálni az ún. nyugdíjazottsági rátát is, amely a 

nyugdíjellátásban részesülők és a nyugdíjas korúak egymáshoz viszonyított aránya 

(Augusztinovics, 1999).További előfeltevés, hogy a gyesben illetve gyedben részesülők 

száma a születések számának folyamatos apadásának következtében szintén csökkenni fog.  

4.1. A nyugdíjszerű ellátásban részesülők átlagos száma 

A nyugdíj jellegű ellátásban részesülők számát 1960 és 2010 között a  18. ábra illusztrálja. Itt 

látható, hogy 1960-ban 600 ezer fő részesült nyugdíj jellegű ellátásban, míg 2010-ben már 3 
                                                   
16 A becslés úgy végezhető el, hogy a gazdasági aktivitás 2000-től 2010-ig terjedő idősorára lineáris trendet 
illesztve az excelben az  y = 0,1823x + 61,647 trendegyenlet adódik, (R2 értéke 99,93%) ahol x a periódus száma, 
y jelen esetben az adott periódusra jellemző gazdasági aktivitás. Több szempontból is látható, hogy ez nem 
nevezhető szofisztikált becslésnek: Egyrészt tíz év alapján negyven évre előrebecsülni önmagában 
megkérdőjelezhető, másrészt a trendillesztésnél összetettebb módszerek is léteznek a gazdasági aktivitás 
becslésre, amelyre jó példa a Polónyi-Timár (2002) tanulmány. Ezért az ezzel a módszerrel kapott értékek 
pontossága fenntartásokkal kezelendő!  
18 Az adatok forrása a fejezetben: http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_hosszu/h_fsp001.html 
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millió. Ez az érték magában foglalja nem csak az öregségi, hanem a korkedvezményes-és a 

rokkantnyugdíjas ellátást is. Ennek tudható be, hogy az ez alapján számolt nyugdíjazottsági 

ráta, melyet a 19. ábra szemléltet, manapság magasabb, mint 100% 

A nyugdíj jellegű ellátásban részesülők száma, 1960-2010 (ezer fő) 

 

18. ábra Forrás: KSH-adatok alapján saját szerkesztés 

A 19. ábra azt mutatja, hogy ez a ráta 2010-re elérte a 178%-ot, vagyis kétszer annyian 

részesültek valamilyen nyugdíjnak minősülő szociális ellátásban, mint ahányan 65 évesek 

vagy idősebbek voltak. E helyütt az adatokban persze van némi torzítás, ugyanis 

hallgatólagosan áll az a feltételezés, hogy a férfi- és a női nyugdíjkorhatár között nincs és nem 

is volt különbség, ami persze nem igaz. Ezzel együtt is figyelemre méltó azonban a 

nyugdíjazottsági ráta 1990-es években tapasztalható, korábbiakhoz képest is meredek 

emelkedése. Ennek oka az volt, hogy -  amint például Németh (2009) is rámutat a magyar 

nyugdíjrendszer átalakításáról szóló esszéjében- a rendszerváltás idején, akiknek módjuk volt 

rá, a kedvezményes nyugdíjba vonulást választották. Látható, hogy a rendszerváltás sokkjából 

való kilábalás után ez a jelenség visszaszorulóban volt, így a nyugdíjazottság rátája is 

csökkenésnek indult, bár hangsúlyozni kell, hogy 2010-ben még így is 178% volt. 
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Nyugdíjazottsági ráta, 1960-2010 (százalék) 

 

19. ábra Forrás: KSH-adatok alapján saját szerkesztés 

A nyugdíjazottsági ráta előrebecslése 2050-ig a már alkalmazott trendillesztés segítségével 

lehetséges. A ráta idősorához excelben az y = -0,0577x2 + 5,4996x + 68,03 polinomiális 

trendvonal 93,39%-os illesztési pontossággal rendelhető hozzá. A 20. ábrán látható, hogy 

miként nézhet ki a nyugdíjazottsági ráta a 2010 utáni periódusokkal kiegészítve az eddigieket. 

Ehhez annyit mindenképpen hozzá kell fűzni, hogy bár a polinomiális trend az elmúlt évekre 

jellemző csökkenő trend folytatódását jelzi, a 2040-es évek végére 100% alatti 

nyugdíjazottságot „prognosztizál”. Ezt egy olyan kiterjedt nyugdíjrendszerben, mint a 

magyar, nem feltétlenül kell reálisan értelmezhető értéknek tekinteni. Ettől eltekintve a trend 

jól mutatja, hogy 2050-re a nyugdíjazottság rátája 100% körüli értékre várható, vagyis 

hozzávetőleg annyian kapnak majd nyugdíjat, mint ahányan nyugdíjas korúak, azaz akkor 

2716900 fő, az akkorra becsült népesség valamivel több, mint 30%-a. Tehát, úgy is lehet 

fogalmazni, hogy 2050-re várhatóan eltűnnek a nyugdíjrendszerből azok a nyugdíjasok, akik 

nem életkoruk vagy egészségi állapotuk nyomán részesülnek az ellátásban. 
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A nyugdíjazottsági ráta becslése trendillesztés segítségével, 1960-2050 (százalék) 

 

20. ábra Forrás: Saját számítások alapján saját szerkesztés 

4.2. A családi pótlékot igénybe vevő családok átlagos száma 1960-2010 

A családi pótlékot igénybe vevő családok átlagos számának alakulását mutatja a 21. ábra. Az 

előrebecslés nehézségét ebben az esetben az adja, hogy az értékek nem ezer főben, hanem 

ezer családban vannak megadva, így nem teremthető kapcsolat az eddig bemutatott adatokkal, 

ahol főben, illetve ezer főben szerepelnek az adatok, valamint ezek egymáshoz viszonyított 

százalékos arányában. Vagyis nem tudni, hogy a valamivel kevesebb, mint 10 millió magyar 

hogyan „tömörül” családokba. Ez azt jelenti, hogy egy becslés esetén nem lehetne ellenőrizni 

azok gyakorlati értelmezhetőségét, hiszen az eddigiek alapján nincs valós kép arról, hogy egy 

tetszőlegesen adódó becsült érték mennyire tekinthető reálisnak. 

Ennek ellenére érdemes megfigyelni a családi pótlékot igénybe vevő családok átlagos 

számának alakulását. 
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A családi pótlékban részesülő családok száma, 1960-2010 (ezer család) 

 

21. ábra Forrás: KSH adatok alapján saját szerkesztés  

Látható, hogy a családi pótlékot igénylők száma dinamikusan emelkedett 1960-tól kezdve 

egészen 1992-ig, amikor több, mint másfél millió család vette igénybe ezt az ellátást. Ezt 

követően egy erősebb csökkenés majd stagnálás következett, mely 2010-ben is tart. Ekkor 

1 224 ezer család vette átlagosan igénybe a családi pótlékot. Ez azonban nem sokat mond, 

mivel ezen adatok alapján nem lehet tudni, hogy egy család átlagosan hány főből áll, ezekben 

a családokban hány gyermek van, stb. A rendszerváltás utáni folyamatokat vizsgálva azonban 

megfogalmazható az, az óvatos következtetés, hogy a családi pótlékot igénybe vevő családok 

létszámának stagnálása esetén a szociális ellátórendszer ezen szegmensének mérete is 

állandóságot fog mutatni. Bár a nem azonos léptékek miatt statisztikailag csak gyenge, 37%-

os magyarázó erejű regresszió mutatható ki a családi pótlékot igénybe vevők és az arra 

jogosultak száma között. 

4.3. A GYEST vagy GYEDET igénybe vevők száma decemberben.  

A gyest vagy gyedet igénybe vevők számának alakulásáról ad képet a 22. ábra. 
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A GYEST vagy GYEDET igénybe vevők száma, 1967-2010 (fő) 

 

22. ábra Forrás: KSH-adatok alapján saját szerkesztés 

 

Látható, hogy a gyermekgondozási támogatásokat igénybe vevők száma 1966-től 

dinamikusan emelkedett egészen 1977-ig, amikor ezt a támogatást 290 ezren vették igénybe. 

Ezt a szintet a mutató értéke azóta sem érte el, sőt 1978-tól egy nagyobb arányú visszaesés 

következett be, ami csaknem egy évtizedig tartott. Az adatokhoz 1985-től hozzá tartozik a 

GYED is, innentől kezdve ezt is gyermekgondozási ellátásként kell számba venni. Ám a 

támogatások igénybe vevőinek volumene még ezzel együtt sem éri el az 1970-es évek 

közepén jellemző szintet, bár a gyed bevezetésével történt némi korrekció. A 

gyermekgondozással kapcsolatos ellátások igénybe vevőinek száma azonban tartósan 250 

ezer körül mozog 1990 óta, ez továbbra is így maradhat, illetve a születések számának 

csökkenésével csökkenhet.  

Összefoglalva a demográfiai folyamatok szociális ellátórendszer méreteire való hatását, 

látható, hogy az előző fejezetekben felvázolt öregedés miatt a nyugdíjas korúak számának 

növekedésével várhatóan a szociális ellátórendszer kiadásai is nőni fognak. Ezt némileg 

tompítja két tényező: Egyrészt a nyugdíjazottsági ráta az elmúlt években elkezdett csökkenni, 

ami azt jelenti, hogy a nyugdíjszerű ellátásokat a jövőben várhatóan csak a nyugdíjas korúak 

fogják kapni, fokozatosan eltűnnek a rendszerből egyrészt a két nem közötti nyugdíjkorhatár 

különbségei, másrészt a korai nyugdíjazás korábban elterjedt gyakorlata miatti 

„túlcsordulások". . Tovább csökkentheti a szociális ellátórendszer méretét a 

gyermekgondozással és neveléssel kapcsolatos támogatások igénybevevői körének lassú, de 

jól érzékelhető apadása. A nagy kérdés csak az, hogy ez mennyire lesz majd képes tompítani 
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az idős korosztályok arányának növekedését a társadalomban, hiszen amint a 12. ábrán is 

látható volt, a fiatalok és az idősek aránya közti különbség egyre nő a társadalomban az 

idősek javára. 

5. ÖSSZEFOGLALÁS ÉS KÖVETKEZTETÉSEK 

Jelen dolgozat a demográfiai folyamatokat vizsgálta, illetve azok hatását a munkaerőpiac 

kínálati oldalára, valamint a szociális ellátórendszer méreteire. A tárgyalás a legfontosabb 

demográfiai adatok, valamint az azokból képzett fontosabb statisztikai mutatók bemutatásával 

kezdődött. Döntően tehát a leíró statisztika eszközei valamint a trendszámítás egyszerű 

eszközei kerültek alkalmazásra.  

A kifejtés során jól láthatóak Magyarország legfontosabb demográfiai problémái: A népesség 

erőteljes csökkenése, mely a születések korábbinál alacsony, illetve a halálozások magas 

számából fakad. Ezek az értékek Európai Uniós viszonylatban is rendkívül kedvezőtlenek.  

További probléma a modern társadalmakban is jelentkező öregedés, mely jól illusztrálható a 

korfa alakjával, mely 2050-re egyre inkább hasonlítani fog egy fordított piramishoz. Továbbá 

az öregedés jól érzékelhető indikátora az idős korosztályok népességen belüli arányának 

folyamatos növekedése is. 

Mindezek a folyamatok a gazdaságilag aktív népesség számát és arányát 2050-ig jelentősen 

csökkentik, még a csökkenő népességen belül is. Ebből kifolyólag a munkaerőpiac kínálati 

oldala mind abszolút, mind pedig relatív értelemben összezsugorodik. Ezt azonban még a 

gazdasági aktivitásban beálló változások sem lesznek képesek majd ellensúlyozni, hiszen az 

aktivitás várhatóan alig módosul a 2050-re, illetve egyes korábbi becslések mind a mainál, 

mind a dolgozatban használt egyszerű trendillesztés eredményeként kapott becslésnél 

alacsonyabb gazdasági aktivitást prognosztizálnak (vö. Polónyi-Timár, 2002). 

A dolgozatban vázolt jelenségek várhatóan nagyban hozzájárulnak majd a szociális ellátásban 

életkoruk alapján részesülők számának növekedéséhez, még azzal együtt is, hogy a 

nyugdíjrendszerből előreláthatóan kiszorulnak azok, akik nem a törvényileg meghatározott 

előírások szerint, hanem valamilyen kedvezmény alapján részesülnek nyugellátásban, 

legalábbis erre enged következtetni a nyugdíjazottsági ráta utóbbi években tapasztalt 

csökkenése, mely csökkenő tendencia folytatódását vetíti előre jelen dolgozat.  
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