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1. A n1. A néépesspesséég szg szááma ma éés jellemzs jellemzőőii
1.1. ábra. A népesség számának alakulása
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• 2011. október 1-jén Magyarország lakónépessége 9 937 628 fő volt. 2001 óta a lakosság száma 
261 ezer fővel csökkent. A csökkenés a természetes fogyásból eredt, aminek mindössze 
egyharmadát tudta ellensúlyozni a nemzetközi vándorlás teljes időszakra számított egyenlege.
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1.2. ábra. A népesség száma 
nem és életkor szerint

1.3. ábra. A lakónépesség változása 
2001. február 1. és 2011. október 1. 

között

1.4. ábra. Száz 15 éves és idősebb nőre jutó élveszületett gyermekek száma

• Ezer férfira 1106 nő jutott, míg 2001-ben 1102.
• Az ország minden tizedik lakosa 70 éves vagy idősebb.
• Az elmúlt évtizedben a lakó- és tartózkodásihely-változtatások következtében a népesség 

nagymértékben az ország középső részére, kisebb mértékben pedig a nyugati területekre 
koncentrálódott.

• A népsűrűség 3 fővel tovább csökkent, 2011-ben 110 fő jutott egy négyzetkilométerre. Budapest 
után a legsűrűbben lakott terület Pest megye, itt átlagosan 191 fő, a legritkábban lakott pedig 
Somogy, itt 52 fő él egy négyzetkilométeren.

• A 15 éves és idősebb nőkre jutó élveszületett gyermekek száma 153-ról 147-re csökkent. 
Az ország területei között a termékenységben jelentős különbségek vannak: Budapesten 
mindössze 113, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 175 gyermek jut száz nőre.
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• A házasságkötések számának csökkenése következtében a házas családi állapotú népesség 
aránya 44,4 százalékra esett vissza.

• Nagymértékben emelkedett a hajadon nők és nőtlen férfiak aránya, 2011-ben 32,6 százalék 
volt. Az özvegy családi állapotúak aránya alig változott, az elváltaké valamelyest tovább nőtt.

• Csaknem 250 ezerrel kevesebb gyermekkorú, 171 ezerrel kevesebb 15–39 éves és 92 ezerrel 
kevesebb 40–59 éves élt 2011-ben Magyarországon, mint 2001-ben. A 60 évesek és idősebbek 
száma ugyanakkor csaknem 250 ezer fővel nőtt.

1.5. ábra. A népesség száma családi állapot 
és nemek szerint, 2011

1.6. ábra. Száz aktív korúra jutó gyermek- és időskorú
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• Az általános iskola 8. évfolyamánál alacsonyabb végzettségűek aránya 5 százalék alá
csökkent. 2011-re a felnőtt népesség csaknem fele érettségizett vagy ennél is magasabb iskolai 
végzettséget szerzett. A felsőfokú végzettségűek aránya 11-ről 17 százalékra emelkedett.

• Nagyok a területi különbségek a diplomások arányában: a fővárosban 34, Nógrád megyében 
11 százalék.

• 2011-ben a magyar anyanyelvű népesség 25 százaléka beszélt a magyaron kívül legalább egy 
másik nyelvet, ez 6 százalékpontos emelkedés 2001-hez képest.

• Magasabb a gazdaságilag aktívak, azaz a foglalkoztatottak és a munkanélküliek száma és 
aránya. Jelentősen csökkent ugyanakkor az inaktív keresők, döntően a nyugdíjasok és a 
gyermekellátási támogatásokat igénybe vevők, valamint az eltartott népesség aránya.

• A gazdaságilag aktívak kormegoszlása jelentősen módosult: kisebb a 30 év alatti fiatalok 
száma, növekedett a 30–44 és az 50–54 éveseké, az 55 éven felülieké pedig több mint két és 
félszerese a 2001. évinek.

• Az aktivitási arány Budapesten 50, Komárom-Esztergom megyében 48, míg Borsod-Abaúj-
Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében egyaránt csak 41 százalék.

1.7. ábra. A 15 éves és idősebb népesség megoszlása legmagasabb befejezett 
iskolai végzettség szerint, nemenként

1.8. ábra. A népesség megoszlása gazdasági 
aktivitás szerint
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• A magukat valamely hazai nemzetiséghez tartozónak vallók száma 2001 óta a legtöbb hazai 
nemzetiséget tekintve jelentős mértékben emelkedett.

• A legnépesebb hazai nemzetiség Magyarországon a cigányság. 2011. október 1-jén 315 ezren 
vallották magukat cigány (roma) nemzetiséghez tartozónak, mintegy másfélszer annyian, mint 
2001-ben. 186 ezer fővel a németeké a második legnagyobb létszámú hazai nemzetiség.

• A bevándorolt nemzetiségi csoportok közül legnagyobb létszámú az orosz közösség 13,3, ezer 
fővel.

• A népszámlálási kérdések alapján a cigány (roma) 
nemzetiséghez tartozó: 315 583 fő

+ Cigány (roma) nemzetiséghez tartozó személlyel 
közös háztartásban élő: 71 686 fő

+ A nagymértékben cigány (roma) nemzetiséghez 
tartozók által lakott területen élő: 247 959 fő

Becsült népesség: 635 228 fő

A cigány (roma) népesség Magyarországon 2011-ben

Nem kívánt válaszolni: 1 398 731 fő

1.1. tábla. A nemzetiségi népesség száma, 2011
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2.1. ábra. A háztartások megoszlása háztartás-összetétel szerint, 2011

2. H2. Hááztartztartáások, csalsok, csaláádokdok

• A háztartások száma jelentősen emelkedett, 2011-ben meghaladta a négymilliót.
• A családháztartások túlnyomó többsége egycsaládos, alig fordul elő, hogy több család 

vezessen közös háztartást.
• Száz háztartásra 236 személy jutott, 2001-ben még 257.

Nem kívánt válaszolni: 2 699 025 fő

1.2. tábla. A népesség vallás szerint
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• Négy évtizeddel ezelőtt minden hatodik, 2011-ben már minden harmadik háztartásban egy 
személy élt. Az egyedülállók száma 1 millió 317 ezer fő.

• A 2001. évi népszámlálásig mindig a kétszemélyes háztartások aránya volt a legmagasabb, 
2011-ben azonban már egytagú háztartásból volt a legtöbb.

• A kétszemélyes háztartások száma 1 millió 202 ezer, az ennél nagyobb háztartások aránya 
népszámlálásról népszámlálásra csökken.

• A családok száma 2011-ben 2 millió 713 ezer volt, a párkapcsolatok összes családon belüli 
részaránya meghaladta a 80 százalékot.

• A párkapcsolatokon belül egyre inkább tért hódítanak az élettársi kapcsolatok, számuk 
megközelítette a 405 ezret.

• 2011-ben száz családra átlagosan 287 személy jutott, míg tíz évvel korábban 291.

2.2. ábra. Az egyedülállók száma főbb korcsoportok szerint

2.3. ábra. A családok megoszlása az eltartott gyermekek száma szerint
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3. A lak3. A lakáássáállomllomáány jellemzny jellemzőőii
3.1. ábra. A lakásállomány alakulása

• A 2011. évi népszámláláskor a lakásállomány nagysága 4 390 302 volt, 8 százalékkal több a 
2001. évinél.

• A lakott lakások átlagos alapterülete 2011-ben 78 m2, 3 m2-rel több, mint 2001-ben.
• A 100 m2-nél nagyobb alapterületű lakások aránya nőtt, már minden negyedik lakás ebbe a 

kategóriába tartozik.

3.2. ábra. A száz lakott lakásra jutó lakók számának alakulása

• 2011-ben száz lakott lakásra átlagosan 248 lakó jutott. A népesség fogyása és a lakásállomány 
gyarapodása következtében 2001 óta a laksűrűség 21 fővel tovább csökkent.

• A csak időskorúak lakta lakások aránya 26,2 százalék.
• Budapesten a legkisebb a laksűrűség, száz lakásban átlagosan 213, míg Pest megyében 278, 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében pedig 274 fő élt.


