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A Központi Statisztikai Hivatal és az NKI

• az NKI a KSH „leányintézménye” = KSH: alapító és 
felügyeleti szerv



A Központi Statisztikai Hivatal és az NKI

• az NKI a KSH „leányintézménye” = KSH: alapító és 
felügyeleti szerv

• Alapító okirat, cél:  a népességtudomány elméleti és 
gyakorlati fejlesztése, nemzetközi tudományos 
eredmények figyelemmel kísérése, más tudományágak 
igényinek kielégítése 

• Együttműködés és (egymás)r(á)utaltság 
– Népesedési és társadalomstatisztikai adatok felhasználója 

– Szakmai kapcsolatok a népmozgalom területén (fejlesztés) 

– Módszertani fejlesztések (kérdőívek, adatgyűjtések, terepmunka) 

• Statisztikai közzététel                          kutatási eredmények 



Hazai feladatok

• Alapító okirat,  alapfeladatok: a népességtudomány 
elméleti és gyakorlati fejlesztése

• Kutatás és  elemzés == kutatási területek
• Adatforrások
• Magyarországi hivatalos statisztikai források 

elemzése 
• Az NKI önálló adatfelvételei: 
• Módszertani fejlesztések 
• Demográfiai ismeretek terjesztése
• Részvétel a képzésben 



Kutatási területek

• Felnőtté válás, elköltözés 

• Párkapcsolatok, házasságkötés, válás

• Termékenység

• Családszerkezet

• Halandóság

• Belső vándorlás

• Nemzetközi vándorlás

• Korszerkezet és öregedés 

• Népesség-előreszámítás

• Történeti demográfia

• Inter- és intragenerációs transzferek

• KOHORSZ218 : gyermekek fejlődése, jóléte

Nem/
kor/
területi/ 
társadalmi 
különbségek



Adatforrások és adatgyűjtési programok

• Magyarországi hivatalos statisztikai források 
elemzése 

– Népmozgalmi adatok 
– Népszámlálás
– MEF

• Az NKI önálló adatfelvételei
– Életünk fordulópontjai 2001, 2004, 2008, 2012, 

2016
– Surveyek: 

• Tenager terhesség 
• Házasságon kívüli születések 
• Családi értékek
• Migrációs szándékok 

– KOHORSZ2018



A harmadik gyermek megszületésének 
esély/kockázata a politikai intervenció szakaszai 
és iskolázottság szerint 
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Hazai feladatok 

• Alapító okirat,  alapfeladatok: a magyarországi 
demográfiai kutatás központja, demográfiai oktatás, 
ismeretterjesztés – alapfeladatok

• Kutatás, elemzés és módszertani fejlesztések 
== kutatási területek

• Adatforrások 
– Magyarországi hivatalos statisztikai források elemzése 
– Az NKI önálló adatfelvételei

• Részvétel a képzésben
– PTE BTK Demográfia és Szociológia Doktori Iskola

• Demográfiai ismeretek terjesztése
– Kiadványaink



Kiadványaink



Nemzetközi pályán : MIÉRT?

• Alapító okirat, cél:  nemzetközi tudományos 
eredmények figyelemmel kísérése

• Összehasonlító elemzések lehetősége: mi az 
általános, és mi az ami nemzeti? 

• Együttműködés kutatási programokban 
– Cutting edge research = kurrens kutatási kérdések 
– Pályázati források  

• Miért lehetünk érdekesek? 
– Magyar, közép-kelet európai viszonyok ismerői 
– Szakmai ismeretek 

• Életünk fordulópontjai: csatlakozás a demográfiai 
main stream-hez (dinamikus, longitudinális 
elemzések, individuális adatokkal)

• Szakmai kihívások, lépéstartás, folyamatos tanulás



Generations and Gender Programme (2000-)

• 11 európai kutatóintézet

• Adatbázis építés

– Kutatás

– Döntéshozás

• Összehasonlító (19 
ország, 

• Longitudinális panel (18-
79 év), 10 ezer fő +, 
mikro-makroszint, 
multidiszciplinaritás
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Gyermekvállalási döntések közösségi és egyéni 
nézőpontból

• Termékenység és 
gyermekvállalási 
döntések makro- és 
mikroszintű vizsgálata

– Gyermekvállalási szándékok 
megvalósulása

– NKI: követéses survey-
vizsgálatok
összehasonlításának 
koordinálása
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A „termékenységi rés” 
A három éven belül tervezett gyermekvállalási szándékok 
megvalósításának „sikere”
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Spéder – Kapitány 2014. Failure to Realize fertility Intentions Population Research and Policy Review



Migráció és hatásai Dél-Kelet-Európában

• KSH a projekt-koordinátor
– Migrációs adatbázisok összeszervezése

– Migrációs és munkaerő-piaci folyamatok előrejelzése

– Regionális és helyi döntéshozók számára adatgyűjtés és 
felhasználás elősegítése

– Fenntartható nemzeti, regionális és lokális stratégiák 
kialakításának elősegítése
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AGENTA (Ageing Europe)

Idősödő Európa (AGENTA) 

• A közkiadási rendszer 
trendjeinek magyarázata, 

• a változó demográfiai 
környezetben várható 
fejlemények előrejelzése

• a generációk közötti erőforrás 
átcsoportosításának felmérése

2013–



Publikációk ismert nemzetközi folyóiratokban



European Population Conference 2014
Európai Népesedési Konferencia 2014

A hazai demográfia, az NKI munkájának a 
nemzetközi elismerése !! 



Kapcsolódások és ellentétek a hazai és 
nemzetközi kutatások során

• Támogató kapcsolódások
– Nemzetközi összehasonlító kutatások: mi univerzális és mi 

magyar?  

– Nemzetközi kutatási trendek: tudjuk-e hogy mi történt itthon?

– Hazai/közép-kelet európai tudás:  hozzájárulás a nemzetközi 
összehasonlító kutatásokhoz 

• Feszültséget okozó kapcsolódások
– Általános tudás                     specializált tudás

– Laikus közönség                    szakértő közönség

– Magyar nyelv                         angol/idegen nyelv



(Jövőbeli) kihívások 

• Hazai kutatások 
– Demográfiai kérdések felértékelődése

– Versenyző kutatási  környezet (egyetemek, migrációs 
kutatócsoportok, előreszámítások)

– KOHORSZ18

• Nemzetközi kutatási tér
– A mértékadó folyóiratokban való publikálás nehézségei

– A kutatási kooperáció nehézségei

Megtalálni az egyensúlyt

• Az általános ismeretek és a specializáció között

• A szakmai igényesség és a nyilvánosság által  azaz 
Demográfia vagy/és Korfa (Facebook)



Köszönjük! 

Boldog  születésnapot! 


