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Kisebbségi léthelyzetben élő magyar közösségek demográfiai elemzése a Kárpát-

medencében, nem hálás feladat, mivel sajnos nem sok jó hírrel tud szolgálni. Egyre inkább 

fogyatkozik a határon túli magyarság létszáma. Vajdaságban 1991 és 2002 között 49 284 volt a 

csökkenés számszerűsíthető mértéke, az összlakosságon belüli arány pedig 16,9-ről 14,28 

százalékra módosult. Ennek két fő oka volt: az elvándorlás miatt bekövetkezett fogyatkozás (17 

404 fő) és a negatív természetes népszaporodás (31 880 fő). 2002 és  2011 között eltelt kilenc 

évben a természetes népszaporodás következtében bekövetkezett fogyatkozás 26 923 fő, amiből 

kikövetkeztethető(figyelembe véve az asszimiláció mértékét), hogy valamivel kevesebb, mint 10 

ezer vajdasági magyar hagyta el szülőföldjét és vándorolt el külföldre.  

Mirnics Károly hívta fel elsőként a figyelmet a rendelkezésünkre álló statisztikai adatok 

bizonytalanságára.1 A Szerb Statisztikai Hivatal vitális statisztikáiba beleszámítanak azok az 

egyének is, akik külföldön élnek, de még nem szereztek új állampolgárságot, vagy nem mondtak 

le a szerb állampolgárságukról. Magyarországra áttelepülők úgy szerezhetnek magyar 

állampolgárságot, hogy közben megtarthatják a szerb állampolgárságukat is, aminek 

köszönhetően beleszámítják őket a vajdasági magyar népességbe. Ezenkívül az elvándorlók 

külföldön születő gyermekei szintén két állampolgárságúak lesznek (lehetnek, ha a szülők élnek 

ezzel a lehetőséggel), ami szintén torzítja a statisztikai adatokat. 

Jelen tanulmány a vajdasági magyarság demográfiai helyzetét igyekszik bemutatni a 

legutolsó, azaz 2011-es népszámlálás óta eltelt időszak statisztikai adatai alapján. Ezen 

időszakban olyan nemzetpolitikai intézkedés is történt Magyarország kormánya részéről, amely 

jelentős mértékben befolyásolta a határon túli magyarság létszámát Vajdaságban. Szerbia nem 

tagja az Európai Uniónak, azonban az egyszerűsített honosítással a vajdasági magyarok előtt 

                                                           
1 Mirnics Károly: A magyar kisebbségi populáció fogyása. In: Aracs. 2009/4 IX évfolyam.  



Magyarország „megnyitotta” az Európai Unió kapuit. Nagyon sokan éltek is a lehetőséggel és 

elhagyva szülőföldjüket, külföldön kerestek munkát.  

A tanulmányban a Szerb Statisztikai Hivatal születésekre és halálozásokra vonatkozó 

statisztikai adatokat használtuk, amelyeket éves bontásban rendszeresen közöl a hivatal. Ezen 

túlmenően Nem közölt adatokat is elemeztünk, amelyeket a hivatal a mi rendelésünkre készített 

el.  

 

Vajdasági magyarok a 2011-es népszámlálás adatainak tükrében 

 

 A kisebbségi létben élő közösségek számára mindig fontosak a népszámlálások, mivel 

bizonyos jogok adott területen a teljes lakosság keretein belül képzett arányból származnak. 

Ilyen például a hivatalos nyelv egy adott településen vagy községben. Ennek köszönhetően a 

népszámlálásokat megelőző időszakban kampány indul, sok esetben a politikai pártok részéről, 

hogy mindenki vállalja fel nemzetiségét.  

 2002-ben 55 016 személy élve a szerb alkotmány biztosította jogával, nem nyilatkozott a 

nemzetiségéről. Ez a szám 2011-ben 81 018-ra növekedett. Egy másik érdekesség a szerbiai 

népszámlálások alkalmával a jugoszlávok számának az alakulása. 2002-ben 49 881 személy 

vallotta magát jugoszláv nemzetiségűnek, míg 2011-re ez a szám visszaesett 12 176-ra. 

Nyilvánvaló, hogy Jugoszlávia megszűnésével ez a 60-as, 70-es években mesterségesen, 

ideológiai alapon létrehozott kategória „kiüresedik”, és el fog tűnni. Érdekes kérdés, és kutatási 

téma lenne, hogy a jugoszláv nemzetiségűek újra valamely nemzetiség tagjaként identifikálják 

magukat, vagy épp az ő magatartásukat tükrözi a „nem nyilatkozók” számának növekedése.  



 Vajdaságban 2011-ben 251 136 magyar nemzetiségű ember élt. Ez a száma közel 40 

ezerrel kevesebb, mint 2002-ben volt. A fogyatkozás két harmada a negatív népszaporulatnak 

köszönhető, mivel több magyar nemzetiségű hunyt el 2002 és 2011 között, mint ahányan 

születtek. A további egy harmadnyi fogyatkozás az elvándorlásnak és az asszimilációnak 

köszönhető.  

 

1. Táblázat:  A vajdasági magyarok létszáma 2002-ben és 2011-ben 

 2002 2011 

Vajdaság 290 207 251 136 

Bácska 164 134 141 688 

Bánát 121 837 105 659 

Szerémség 4236 3789 

 

A két cenzus között 13,5 százalékkal csökkent a magyar népesség száma. A teljes 

népességen belüli arányuk pedig 14,28 százalékról 13,00 százalékra csökkent. A vajdasági 

magyar népesség 59 százaléka valamely városban él, 41 százalék pedig faluban. A férfiak aránya 

47 százalék, a nőké pedig 53. Az átlagéletkor rendkívül magas: 44,97 év.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Ábra: A vajdasági magyar népesség korosztályainak eloszlása (1991,2002, 2011) 

 

 

Az 1. Ábrán jól látható, hogy a 0 és 14 közöttiek aránya 1991 és 2011 között 

folyamatosan csökkent, 15,4 százalékról 11,8 százalékra. Ezzel párhuzamosa a 65 évnél 

idősebbek aránya folyamatosan növekedett: 16,9 százalékról 21,4 százalékra. Ezen adatokból jól 

látható, hogy a vajdasági magyar népesség egy rendkívül elöregedett társadalmat alkot, ahol 

egyre nagyobb lesz az idősek aránya, a fiataloké pedig egyre csökkenni fog. Ahhoz, hogy egy 

társadalomban meglehessen az demográfiai újratermelődés lehetősége, 35 év környékén kellene, 

hogy legyen az átlagéletkor.  

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Ábra: A vajdasági magyarok korfája, 2011 

 
 

A korfa vagy korpiramis segítségével láthatjuk, hogy egy közösségben milyen 

demográfiai trendek várhatóak. Látható, hogy erősen csökkenő tendenciát mutat a született 

gyermekek száma és az is látható, hogy a legtömegesebb generáció az 54 és 61 év közöttiek. Ez 

a generáció a II. világháború utáni időszakban született, az 1950-es években. Látható, hogy az ő 

gyermekeik megszülettek a 70-es években, azonban az unokáik, akiknek a születése a 90-es 

években lett volna esedékes, elmaradt. Ettől az időszaktól kezdve kisebb ingadozásokkal, de 

sajnos stabilan csökken az egyes generációk száma. A születések számának növekedésében 

reménykedni sajnos nem igazán lehet, mivel ahhoz, hogy a fogyatkozás lassuljon (növekedésről 

sajnos egyáltalán nem realitás beszélni), egyre kevesebb nőnek kellene egyre több gyermeket 

szülni. Ráadásul tovább súlyosbítja a helyzetet, hogy a jelenleg születő generációk kevesebb, 

mint az 50 százalék az 50-es években születetteknek. Azaz következő 10-20 évben a fogyatkozás 



gyorsulni fog, mivel a születések száma csökkenni fog, míg a halálozások száma 

valószínűsíthetően marad ugyanennyi, vagy még növekedni is fog.  

Összegzésképpen kijelenthető, hogy a vajdasági magyarok társadalma 2011-es 

népszámlálás szerint egy fogyatkozó, elöregedő társadalom volt, ahol nemcsak a születések 

alacsony száma illetve a halálozások magas száma határozta meg a népességszámot, hanem az 

elvándorlás és az asszimiláció is.  

 

Népmozgalmi események számbavétele a 2011 óta eltelt időszakban 

 

Talán a legfontosabb demográfiai esemény, amely egy közösséget meghatároz az a 

születések száma. Vajdaságban a születések regisztrálása esetében az édesanya nemzetiségét 

könyvelik el a gyermek nemzetiségeként is. Ez egy módszertani problémát is jelent ezen kérdés 

elemzésekor, hiszen vajdaságban hagyományosan magas a nemzetiségileg vegyes házasságok 

száma. Az előző népszámlálások családok nemzetiségi összetételére vonatkozó adatokból 

tudjuk,hogy a vegyes házasságokban az etnokulturális reprodukció (a magyar nemzetiségű anyák 

és apák gyermekei milyen arányban „öröklik” szüleik nemzetiségét) 75-80 százalék körül 

mozog. Ez azt jelenti, hogy a magyarként regisztrált újszülöttek 20-25 százaléka nem magyar 

nemzetiségűként fogja magát identifikálni felnőttként.  

 

 

 

 

 



1. ábra: A születések és a halálozások számának alakulása a vajdasági magyarok körében az 

elmúlt ötven évben (becslésekkel kiegészítve) 
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Élveszóletések száma Elhalálozások száma

 
2011-ben 2092 magyar újszülöttet regisztráltak Vajdaságban. A fenti feltételezés szerint 

így mintegy 1600 magyar gyermekkel számolhatunk népességszám becslésekor. 2016-ig a 

születések száma 1731-re csökkent, ami 17,3 százalékos visszaesést jelent csak ebben a vizsgált 

hat évben.  

A halálozások évenkénti száma az ötvenes években 5000 körül volt, majd emelkedett 

egészen 6563-ig (1983-ban), ezután pedig csökkenő fázis kezdődött, ami a mai napig tart. A 

vizsgált időszakban a halálozások száma minimális mértékben csökkent a 2011-es 4793 számról, 

a 2016-os év 4480-ra.  

1. Táblázat: Születések és halálozások száma a vajdasági magyar közösségben, 2011 

 Születések száma Halálozások 

száma 

Asszimilációs 

veszteség 

Fogyatkozás 

2011 2092 4793 450 3151 

2012 2030 4670 450 3090 

2013 2028 4730 450 3152 

2014 1961 4686 400 3125 

2015 1822 4582 400 3160 

2016 1731 4480 400 3150  



 

A halálozások száma minden évben meghaladta a születések számát 2700-zal. Ehhez ha 

hozzászámoljuk, hogy a magyarként regisztrált újszülöttek 20-25 százaléka nem magyarként fog 

felnőni, akkor láthatjuk, hogy a természetes fogyatkozás évente 3100 fő körül mozog. A 2011-es 

népszámlálás eltelte óta több, mint 18 ezerrel csökkent a vajdasági magyarok létszám csak a 

természetes fogyatkozásnak és az etnokulturális reprodukciós veszteségnek köszönhetően. 

Előrevetítve a 2021-es népszámlálásig ezt a tendenciát, kijelenthető, hogy várhatóan 31 ezerrel 

fog csökkenni a vajdasági magyarság létszáma a természetes fogyásnak köszönhetően.  

 

2. Táblázat: Születési és halálozási arányszámok a vajdasági magyar közösségben, 2011 

 Nyers születési 

arányszám 

Nyers halálozási 

arányszám 

Természetes 

szaporodás 

Népességszám 

(becslés) 

2011 8,33 19,08 -10,75 251 136 

2012 8,18 18,83 -10,65 247 985 

2013 8,28 19,31 -11,03 244 895 

2014 8,11 19,38 -11,27 241 743 

2015 7,63 19,20 -11,57 238 618 

2016 7,35 19,02 -11,70 235 458 

 

A népességszám csökkenés kimutatható ezer főre vetítve is, amit nyers születési 

arányszám és a nyers halálozási arányszám segítségével számolhatunk ki. A nyers születési 

arányszám mutatja az ezer főre jutó születések számát. 2011-ben az ezer főre eső születések 

száma a vajdasági magyarok körében 8,33 ezrelék volt. Ez nagyon alacsony értéknek számít. 

Azonban a vizsgált időszakban ez az érték egyr e csökkent, egészes a 2016-os 7,35 ezrelékig. Ez 

azt jelenti, hogy nemcsak az újszülöttek száma csökken, hanem a tendencia is az, hogy egyre 

kevesebb gyermeket vállalnak a nők.  

A nyers születési arányszámmal szemben a halálozási arányszám a 2011 és 2016 között 

magas volt, 19 ezrelék körül mozgott. A legalacsonyabb 2012-ben volt 18,83 ezrelék, a 

legmagasabb pedig 2014-ben 19,38.  



A fenti két értéket egymásra vetítve kapjuk meg a természetes népszaporodás mértékét 

ezrelékben. A vajdasági magyarság körében évtizedek óta már negatív népszaporodás 

regisztrálunk, azaz fogyatkozást. 2016-ban -10,75 ezrelék volt a természetes népszaporodás, míg 

2016-ban már -11,70 ezreléket regisztrálhattunk. Ez azt jelenti, hogy évente a vajdasági 

magyarság száma minden évben egy százalékkal csökken a természetes fogyatkozásnak 

köszönhetően.  

2002 és 2011 között az 90-es évekhez képest mérsékelt elvándorlást regisztrálhattunk. 

Ennek több oka is lehet: egyrészről békésebb és kiszámíthatóbb időszak volt a 2000-es évek mint 

a 90-es évek. Másrészről azonban a láthatatlan marad a Szerb Statisztikai Hivatal adatgyűjtése 

előtt az elvándorlás egy része, mivel hivatalosan csak nagyon kevesen jelentik be, hogy külföldre 

költöznek. Egyébként a gyakorlat azt mutatja, hogy először, csak ideiglenesen költöznek 

külföldre a munkavállalók, és amennyiben minden a számításuk szerint megy, költözik utánuk a 

család többi része is.  

A 2011 óta eltelt időszakban radikális változás történt, amely kihatással volt az 

elvándorlásra. Ez pedig az egyszerűsített honosítás, amely során a vajdasági magyarok (és nem 

magyarok) egy része magyar állampolgársághoz és útlevélhez jutott, amellyel sokkal 

könnyebben tud(ott) munkát vállalni az Európai Unióban. Sajnos mivel pontosa adataink 

nincsenek, de az emberek érzik, hogy valami történik, és hogy nagy a baj, ezért az elvándorlás 

témája átpolitizálódott. Az ellenzéki magyar politikai pártok a hatalmon lévők kudarcát látják az 

elvándorlás mértékében, míg a hatalmon lévők szerint nincs akkor baj, mint amekkorának 

beállítják.  

Ezen időszak viszonylag konfliktusmentes időszak volt Szerbia életében: sem háború, 

sem gazdasági szankciók nem sújtották a térséget, ezért az elvándorlás viszonylag mérsékelt volt.  



Itt bele is botlunk egy népszámlálási nehézségbe, amely szerint olyanokat is összeírnak, akik már 

életvitelszerűen külföldön élnek, de még (szerintük) nem véglegesen, ezért nem jelentik be 

hivatalosan a külföldre költözésüket. Ezért valószínűsíthető, hogy a vajdasági magyarokat (is) 

felülszámlálták a 2011-es népszámláláskor. A 2002 és 2011 közötti időszakban évente mintegy 

ezer főre volt tehető az elvándorlók száma. Nagy valószínűséggel kijelenthető, hogy ez a szám 

2011 óta nemcsak hogy stagnált, hanem még növekedett is. Amennyiben 1000-1500 fős 

elvándorló kontingensről beszélünk évente, akkor a 2011 óta eltelt időszakban mintegy 6000-

9000 ezer fővel csökkent a vajdasági magyarság száma ennek okán. Ezt előre vetítve 10-15 ezres 

veszteséggel számolhatunk 2021-ig, a következő népszámlálásig. Amennyiben a pesszimistább 

jelentéseket vesszük alapul, akkor az elvándorlók száma éves szinten eléri a 2000-2500 főt is, 

ami szinte a 90-es évek elvándorlási hullámának intenzitását idézi.  

 Összegzésképpen elmondható, hogy a természetes fogyatkozás és az asszimiláció 

következtében 2021-ig a vajdasági magyarság létszáma 30 ezerrel fog csökkeni, míg az 

elvándorlásnak köszönhetően további 15-20 ezres csökkenés várható. Valószínűsíthető hogy a 

vajdasági magyarság létszáma a következő népszámlálás idején 2021-ben 200 ezer körül fog 

mozogni.   

 


