
ELÔSZÓ

A népesség számának, összetételének ala-
kulása napjaink legizgalmasabb problémá-
inak egyike. Sokakat és sokféleképpen fog-
lalkoztat, az érdemi tájékozódás azonban 
nem könnyû. Követve a közéleti vitákat, a 
társadalompolitikai döntéshozók megnyil-
vánulásait, válaszolva az újságírók kérdései-
re, konzultálva az érdeklôdô diákokkal – erre 
a következtetésre jutottak a KSH Népesség-
tudományi Kutatóintézetének munkatársai 
is. Úgy tûnik, csupán a bennfentesek szûk 
köre ismeri a kutatási eredményeket, így a 
közéleti vitákban ezek nem kapnak kellô 
súlyt. Ezért határoztunk úgy, hogy bizonyos 
rendszerességgel megjelentetünk egy olyan 
kiadványt, amelyben röviden és közérthetô 
formában áttekintjük a népesedés valameny-
nyi alapvetô kérdését. A Demográfi ai Portré 
2009 címû kötet az elsô a sorban. 

Amikor arra vállalkozunk, hogy széle-
sebb olvasóközönséghez jutatjuk el a re-
leváns ismereteket, számunkra szokatlan 
megoldásokhoz folyamodunk. Így le kell 
mondanunk arról, hogy minden egyes ál-
lításunkat szakirodalmi hivatkozásokkal 
erôsítsük meg, hogy maradéktalanul felso-
rakoztassuk a releváns elméleteket és mód-
szereket. Ezekrôl a fejezetek végén közzé-
tett szakirodalomból, honlapjegyzékbôl 
és szerzôink publikációiból nyerhetnek 

további információkat az érdeklôdôk. Itt 
most arra törekszünk, hogy a népesedés fo-
lyamatairól minél közérthetôbben számol-
junk be, és tegyük mai tudásunkat sokak 
számára hozzáférhetôvé. 

 Azt tervezzük, hogy ezzel a publikáci-
óval háromévente jelentkezünk. Számolni 
kell ugyanis egyfelôl azzal, hogy a demog-
ráfi ai mozgások lassúak, másfelôl azonban 
azzal is, hogy mai világunk gyorsan válto-
zik. Ezért látjuk a választott ütemezést a 
leginkább indokoltnak. 

A kötet tematikája a széles körûen ér-
telmezett népességtudomány valamennyi 
fô területére kiterjed. Így foglalkozunk a 
demográfi a klasszikus kérdésköreivel: a ter-
mékenységgel, a párkapcsolatokkal (nup-
cia li tással), a halandósággal, az öregedéssel 
és a migrációval. Ezekre vonatkozóan az 
alapvetô folyamatok leírására és értelme-
zésére összpontosítunk. Más, például a 
családpolitikát vagy a nyugdíjba vonulást 
tárgyaló fejezetekben a hazai intézmény-
rendszer jellegzetességeinek a bemutatásán 
van a hangsúly. Nem marad ki a demográfi a 
talán legtöbbeket érdeklô és vitákat kiváltó 
témája, a népesedés elôreszámítása sem.

A fejezetek szerkezeti rendje egységes. 
Minden egyes téma tárgyalása során – a 
lehetôségekhez képest – tág teret kap a 
nemzetközi összehasonlítás. Ez a perspek-
tíva ugyanis – meggyôzôdésünk szerint – 
elengedhetetlen a hazai sajátosságok megér-
téséhez. Különösen fontosnak tartjuk, hogy 
a hazai adatokat a nyugat-európai államo-
kéi mellett a volt szocialista országokéival is 
összehasonlítsuk. Ami az idôdimenziót ille-
ti, jóllehet bennünket a mai viszonyok érde-
kelnek – és a demográfi ában ezen az elmúlt 
két-három év értendô –, nem egyszer elen-
gedhetetlen volt az azt megelôzô idôszak 
folyamatait is bemutatni. Azt tekintettük 
követendônek, hogy az 1989–1990 óta eltelt 
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évek alapvetô tendenciáit jelezzük, és csak 
nagyon indokolt esetben nyúljunk vissza 
ennél távolabbi idôkre. Törekedtünk arra, 
hogy ne csupán az objektív mozzanatokat 
elemezzük, hanem bemutassuk ezek szub-
jektív vetületét is, azaz hogy miként gon-
dolkodnak minderrôl az érintettek, milye-
nek a motivációik és értékeik. 

A demográfi ai eseményeket döntôen 
idôsorokra, statisztikai összefüggésekre 
alapozva értelmezzük. Kiadványunk mégis 
eltekint az adatok részletes bemutatásától. 
Erre a célra a KSH évente kiadott Demográ-
fi ai évkönyvét ajánljuk az Olvasó fi gyelmé-
be. Mi itt csak a legfontosabb folyamatokra 
szorítkozunk, és azokat is többnyire grafi -
kusan ábrázoljuk. 

A demográfi ai egyes fogalmai nem min-
dig közérthetôek. Éppen ezért minden fe-
jezet végére rövid „fogalomtár” került. Az 
itt közölt defi níciókra a fogalom elsô meg-
jelenésekor F betû hívja fel a fi gyelmet. A 
tartalmi összefoglaló – a hasonló jellegû 
kiadványok felépítését követve – az egyes 
fejezetek elején, „fôbb megállapítások” cím-
szó alatt található. 

A népességtudomány szerencsésnek mond-
hatja magát abból a szempontból, hogy az 
elemzésekhez rengeteg adat áll rendelkezé-
sére, hogy a tárgyát alkotó események vi-
szonylag egyértelmûek, nemzetközi össze-
hasonlításban is könnyen értelmezhetôek. 
Munkáinkhoz három alap vetô, természeté-
ben különbözô adatforrást használtunk. A 
születésekrôl, a házasságkötésekrôl, a válá-
sokról és a halálozásról a Központi Statisz-

tikai Hivatal által rendszeresen gyûjtött és 
közzétett népmozgalmi adatok adnak hû ké-
pet. A másik fontos népesedési adatforrás 
a népszámlálás, amire tízévente kerül sor. 
A közbülsô idôszakokban mikrocenzusok 
segítik a népesedési folyamatok követését. 
A KSH Népességtudományi Kutatóinté-
zete által kialakított, Életünk fordulópontjai 
címû kutatási és adatgyûjtési program di-
namikus elemzéseket tesz lehetôvé, mivel 
periódikusan, 3–4 évente felméri az indu-
láskor a mintába került személyek életkö-
rülményeit és értékeit. Ez a munka kap-
csolódik a Generations and Gender Program 
(GGP) nemzetközi kutatási projekthez, 
amelynek keretében több európai ország-
ban, egységes tematikát alkalmazva vizs-
gálják a fontosabb demográfi ai jelensége-
ket. Az egyes fejezetekben természetesen 
más adatforrásokat is használunk, ezekre 
a vonatkozó helyeken mindig hivatko-
zunk. Az érdeklôdôk számtalan helyen 
és formában tájékozódhatnak az említett 
adatgyûjtésekrôl és kutatásokról, így azok-
kal itt részletesen nem foglalkozunk. 

Reméljük, hogy kiadványunk sok szakma 
és foglalkozás képviselôinek igényeivel ta-
lálkozik. Számítunk a társadalompolitikai 
döntéshozók, a kutatók, egyetemi oktatók, 
diákok, a sajtó érdeklôdésére, de szintén ha-
szonnal forgathatja majd a Demográfi ai Port-
ré 2009-et a laikusnak mondott, ám a népe-
sedési események örömeiben és gondjaiban 
legfôképp érintett nagyközönség is. 
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