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• Hossz: 6 dia

• Tartalom:
– A II. világháború történeti demográfiai hatásai

– Népesedési folyamatok a XX. Század második felétől 
napjainkig

• Lélekszám, születések száma, népesedési politikák

• Halálozás, halálozási okok

– Korszerkezet és a nemek arányának alakulása

– A család szerkezetének változása

• A diasor áttekintésére ajánlott minimum 
időtartam: 30 perc

• A tanulást a diasorhoz tartozó olvasólecke és a 
kötelező irodalom vonatkozó fejezeteinek 
elsajátítása jelenti, NEM csak a diasor átnézése!

TANSEGÉDLET



A II. VILÁGHÁBORÚ TÖRTÉNETI DEMOGRÁFIAI HATÁSAI

Ország Összveszte-

ség

Veszteség az

összes

lélekszám-

hoz képest

(%)
Lengyelország 5-5,5. 000. 000 14,96%

Szovjetunió 12-20. 000.000. 8,42%

Magyarország 830-950.000. 6,49%
Németország 5-5,3. 000.000. 6,44%

Románia 550-600.000. 2,90%

• Vagyoni veszteség

• Emberveszteség

– Hadifoglyok

– Zsidóság, cigányság

– Kényszer 

áttelepítések:

• Német kitelepítés

• Csehszlovák-magyar 

lakosságcsere
1. táblázat: Az európai hadviselő felek embervesztesége a második 

világháborúban (Top 5). Saját szerkesztésű táblázat az alábbi adatok alapján: 

https://mek.oszk.hu/02100/02185/html/74.html (2020. 09. 07.)

https://mek.oszk.hu/02100/02185/html/74.html


NÉPESEDÉSI FOLYAMATOK A XX. SZÁZAD MÁSODIK 

FELÉTŐL NAPJAINKIG - LÉLEKSZÁM, SZÜLETÉSEK 

SZÁMA, NÉPESEDÉSI POLITIKÁK

1. ábra: Születések száma. Saját szerkesztésű táblázat adatainak forrása: 

https://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_hosszu/h_wdsd001a.html (2020. 09. 07.)

https://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_hosszu/h_wdsd001a.html


NÉPESEDÉSI FOLYAMATOK A XX. SZÁZAD MÁSODIK 

FELÉTŐL NAPJAINKIG – HALÁLOZÁS, HALÁLOZÁSI OKOK

2. ábra: Halálozások 

száma 1950-2019

Saját szerkesztésű 

táblázat adatainak 

forrása: 

https://www.ksh.hu/doc

s/hun/xstadat/xstadat_

hosszu/h_wdsd001a.ht

ml (2020. 09. 07.)

3. ábra: 

Meghaltak 

megoszlása 

kiemelt haláloki 

főcsoportok 

szerint (százalék)

Saját szerkesztésű 

táblázat 

adatainak 

forrása: 

https://www.ksh.h

u/docs/hun/xstad

at/xstadat_hosszu

/h_wdsd001a.htm

l (2020. 09. 07.)

https://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_hosszu/h_wdsd001a.html
https://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_hosszu/h_wdsd001a.html


KOR ÉS NEM MEGOSZLÁS

4. ábra: 

Magyarország korfái: 

fent 2020…

…lent egy 2040-es 

lehetséges 

alternatíva.

Forrás: 

https://www.ksh.hu/in

teraktiv/korfak/orszag

.html (2020. 09. 07.)

https://www.ksh.hu/interaktiv/korfak/orszag.html


A CSALÁD SZERKEZETÉNEK VÁLTOZÁSA

5. ábra: Házasságkötések 

ezer lakosra. Saját 

szerkesztésű táblázat 

adatainak forrása: 

https://www.ksh.hu/docs/h

un/xstadat/xstadat_hosszu

/h_wdsd001a.html (2020. 

09. 07.)

6.ábra: Válások ezer 

lakosra

Saját szerkesztésű táblázat 

adatainak forrása: 

https://www.ksh.hu/docs/hu

n/xstadat/xstadat_hosszu/h

_wdsd001a.html (2020. 09. 

07.)

https://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_hosszu/h_wdsd001a.html
https://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_hosszu/h_wdsd001a.html


• A diasorban használt képek online, ingyenesen 

hozzáférhetők

• A diasorban használt saját szerkesztésű 

táblázatok a kötelező irodalom és a KSH 

vonatkozó adatsorai felhasználásával készültek

• A tananyaghoz tartozó kötelező és ajánlott 

irodalmat, valamint az ellenőrző kérdéseket az 

olvasólecke tartalmazza.



A kutatást az EFOP-3.6.2-16-2017-00007

azonosító számú, Az intelligens, fenntartható és 

inkluzív társadalom fejlesztésének aspektusai: 

társadalmi, technológiai, innovációs hálózatok a 

foglalkoztatásban és a digitális gazdaságban című 

projekt támogatta.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az 

Európai Szociális Alap és Magyarország 

költségvetése társfinanszírozásában valósul meg.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS



KÖSZÖNÖM 

A FIGYELMET!


