
NÉPESSÉGFÖLDRAJZ 

DEMOGRÁFIAI FOLYAMATOK 

Demográfia: a népesség létszámának, összetételének alakulásával, a népesedési folyamatok vizsgálatával foglalkozó tudományág 

▪ Földünk népességszáma folyamatosan nő, napjainkban közel 7,7 milliárd (7.700 millió) ember él a Földön 

(egy érdekes oldal a népesedési folyamatokkal és az emberiség fogyasztásával összefüggő adatok valós idejű alakulásáról: http://www.worldometers.info/hu/) 

▪ a növekedés üteme az 1970-es évekig egyre gyorsult – azóta lassulva, de még mindig nő, várhatóan az évszázad végéig 

▪ jelenleg intenzív a növekedés a fejlődő világ országaiban (különösen Afrika, valamint Dél- és Délnyugat-Ázsia területén), 

közben a fejlett országok népességszáma stagnál (nem vagy alig változik), ill. több fejlett országé csökken (népességfogyás) 

Természetes szaporodás: az élveszületések és a halálozások számának a különbsége (ezer lakosra vetítve, ezrelékben (‰) kifejezve) 

A természetes szaporodást több tényező befolyásolhatja 

▪ a Föld véges eltartóképessége (élelmiszerek, tiszta ivóvíz, jó levegő, nyersanyagok, munkalehetőségek… előbb-utóbb elfogynak) 

▪ családtervezés, születésszabályozás eszközei 

A Föld egyes területeinek népességszámát a természetes szaporodás/fogyás mellett a be- és kivándorlás (migráció) is alakítja 

Népességrobbanás: a népességszám rövid idő alatt bekövetkező, ugrásszerű emelkedése (demográfiai robbanás) 

A népességrobbanás oka rendszerint nem a születésszám soha nem látott emelkedése, hanem a halálozási arány csökkenése 

▪ csökken a csecsemőhalálozás, tovább élnek az emberek (kevesebb háború, jobb egészségügyi és higiéniai feltételek, több és jobb 

minőségű táplálék, kedvezőbb gazdasági helyzet, jobb életkörülmények – pl. a technikai fejlődésnek köszönhetően…). 

A népességrobbanás következménye 

▪ növekvő élelmiszer-szükséglet → hiányos, egyoldalú táplálkozás (kevés zöldséget, gyümölcsöt, állati eredetű fehérjét fogyasztanak, 

ez pedig nem biztosítja a szervezet számára szükséges vitaminokat, ásványi sókat, nyomelemeket), alultápláltság, éhezés → a 

legyengült szervezetet könnyebben megtámadják a betegségek, könnyebben terjednek a járványok 

▪ sok fiatal → oktatási gondok (nincs rá pénz) → szakképzett munkaerő hiánya → nem fejlődik a gazdaság 

▪ foglalkoztatási gondok, magas munkanélküliség → bűnözés 

▪ problémák kezelésére ezek az országok kölcsönöket vesznek fel → gyakran nem tudják visszafizetni (mert nem fejlesztésre, hanem 

élelmiszerre vagy háborúskodásra költik) → eladósodnak 

NÉPESEDÉSI SZAKASZOK 

A születési és halálozási arányok hosszú távú változásának tükrében a Föld népesedési folyamatának, a demográfiai átmenetnek négy 

nagy történelmi szakasza különíthető el 

1. magas születésszám – magas halálozási arány = népesség csak lassan gyarapodott (őskor, ókor, középkor) 

▪ járványok, természeti katasztrófák és a nyomukban fellépő éhínség, gyakran ismétlődő háborúk… tizedelték a népességet 

▪ nagyon magas volt a csecsemőhalálozás / alacsony volt a születéskor várható élettartam 

▪ fejlett európai országokban a 18. század közepéig tartott – fejlődő országokban pedig a 20. század közepéig 

2. magas születésszám – csökkenő halálozási arány = népesség gyors ütemben gyarapodott (népességrobbanás) 

▪ ipari forradalom hatására javultak az életkörülmények, az egészségügyi és higiéniai feltételek 

▪ mezőgazdasági technika fejlődése következtében több és jobb minőségű élelmiszer jutott az embereknek 

▪ csökkent a csecsemőhalálozás / nőtt a születéskor várható élettartam 

▪ fejlett országokban a 19. század végéig tartott – fejlődő országokban nemrég ért véget, ill. sok helyen még ma is tart 

3. csökkenő születésszám – alacsony halálozási arány = népességnövekedés üteme lelassult 

▪ fejlett országokban tovább javultak az életkörülmények és az egészségügy, megjelent a családtervezés 

▪ alacsony a csecsemőhalálozás / tovább nőtt a születéskor várható élettartam 

▪ fejlett országokban a 20. század közepéig tartott vagy még tart ma is – fejlődő országokban egy részében még el sem kezdődött 

(a fejlett országokkal ellentétben sok fejlődő országban a csökkenő csecsemőhalálozást nem követi a születésszám csökkenése) 

4. alacsony születésszám – alacsony halálozási arány = megállt (stagnál) a népességnövekedés, több országban pedig csökken 

▪ minimális a csecsemőhalálozás, de kevés gyermek születik / magas a születéskor várható élettartam 

▪ Európában megjelentek az első fogyó népességű, elöregedő társadalmú országok (pl. Németország, Svédország, Magyarország) 

Arday-Kőszeg-Sáriné-Ütőné: Földrajz 10.; OFI, Bp., 2015 

Jónás-Pál-Szőllösy-Vízvári: Földrajz 10.; Mozaik Kiadó, Szeged, 2013 

http://www.worldometers.info/hu/


NÉPSŰRŰSÉG 

A világ népességének földrajzi elhelyezkedése igen nagy térbeli különbségeket mutat (hatalmas, szinte lakatlan területek és többmilliós, 

zsúfolt nagyvárosok váltakoznak). A népesség aránytalan eloszlása különböző természeti okokra (domborzat, éghajlat, vízrajzi és 

talajadottságok) és társadalmi okokra (történelmi, technikai, gazdasági) vezethető vissza. 

Népsűrűség: a népesség területi eloszlásának statisztikai mutatója, az 1 km2-re jutó lakosok száma (fő/km2) 

Sűrűn lakott területek 

▪ legsűrűbben lakott a mérsékelt övezet, mert a letelepedés számára itt a legkedvezőbbek a természeti adottságok (éghajlat, vízrajz, 

talaj, domborzat) → kedvező mezőgazdasági feltételek 

▪ emberek egynegyede nagy folyók termékeny alföldjein él, másik egynegyede pedig a jó kikötőhelyekkel rendelkező tengerparti sávban  

▪ előnyös közlekedési és kereskedelmi adottságok 

▪ iparosítás, a jó munkalehetőségek és a fejlett infrastruktúra 

Ázsia déli és keleti partvidékén található a Föld legrégebbi, legnagyobb népességtömörülése (Kelet-Kína, Japán, Vietnam, Koreai-

félsziget, India, Pakisztán, Thaiföld, Indonézia) → ókor óta sűrűn lakott magjai a folyók menti öntözéses kultúráknak köszönhetően 

alakultak ki (Indus, Gangesz, Jangce, Sárga-folyó) + Dél-Koreában és Japánban a népességnövekedés az ipari fejlődés eredménye 

Nyugat-Európa népességnövekedésére kedvezően hatott az ipari forradalom, a nyomában kialakuló városhálózat és infrastruktúra, 

valamint a jó közlekedés-földrajzi helyzet is (tengerparti fekvése segítette a gyarmatosítást) 

Földünk legfiatalabb népességkoncentrációi: az USA atlanti partvidéke (Boston és Washington között húzódó várostömörülés) és a 

Nagy-tavak déli előtere, ahol a bevándorlás útvonalában fekvő területek közlekedési adottságai, ásványkincsei és az ipar fejlődése 

egyaránt elősegítették a népesség felduzzadását 

Ritkán lakott területek 

Földünk nagy része ritkán lakott (vagy lakatlan), 80%-án a népsűrűség 1 fő/km2 alatti. (A sűrűn lakott területek viszont csak 8%-ot tesznek ki!) 

Ez elsősorban a mostoha természeti adottságokkal magyarázható, hiszen hatalmas területek szinte alkalmatlanok a letelepedésre 

▪ víz vagy jég borította területek, mocsárvidékek 

▪ áthatolhatatlan erdőségek (trópusi esőerdők, monszunerdők, tajga) 

▪ sarkvidéki tájak (nagyon hideg éghajlata, nem művelhető) 

▪ sivatagok (szárazság, nem művelhető) 

▪ túlságosan forró éghajlat 

▪ hegységek magas régiói (nehezen megközelíthetőek, zord éghajlat…) 

A NÉPESSÉG ÖSSZETÉTELE 

KORÖSSZETÉTEL 

Korfa: egy olyan kettős szalagdiagram, amiről a lakosság korcsoportonkénti és nemenkénti megoszlása olvasható le 

▪ piramis alakú: a fejlődő országok széles alapú, de gyorsan elkeskenyedő korfája – sok a fiatal, gyorsan nő a 

népességszám, de kevés az időskorú – fiatalodó társadalom, ahol probléma az iskoláztatás, a foglalkoztatás, a 

megfelelő élelmiszer-ellátottság – pl. Afrikában 

▪ harang és méhkas alakú: ideális korfa, mert itt egyensúlyban van a születések és halálozások száma, 

kiegyenlített az egyes korcsoportok aránya – nagy természetes szaporodású, fejlett országokra jellemző 

– pl. USA 

▪ urna és koporsó alakú: keskeny alapú, felfelé szélesedő korfa – alacsony a születésszám, kevés a fiatal, 

sok az időskorú – elöregedő társadalom, ahol csökken a népességszám, probléma a nyugdíjrendszer 

működtetése – pl. Németország, Svédország, Magyarország, Japán 

Férfiak és nők aránya 

A Földön némiképp több fiúgyermek születik, mint kislány. A férfiak azonban halandóbbak (a nők szervezete biológiai okokból 

ellenállóbb), ezért 30-40 éves korra a nemek közötti enyhe eltérés átmenetileg megszűnik. Ezt követően, időskorban egyre erőteljesebb 

nőtöbblet mutatkozik. Az időskori nőtöbblet meghaladja a fiatalkori férfitöbbletet, ezért összességében azt mondhatjuk, hogy a Földön 

valamivel több nő él, mint férfi. 

  



NAGYRASSZOK (EMBERFAJTÁK) 

Minden ember ugyanahhoz az egy fajhoz (Homo sapiens sapiensis) tartozik! 

De ezen belül – a különböző földrajzi területek eltérő adottságaihoz alkalmazkodva – négy emberfajta (nagyrassz) alakult ki 

▪ europid („fehér”) → Európában, Észak-Afrikában, Ázsia nyugati, délnyugati és déli részén, Észak-Amerikában és Ausztráliában ők 

vannak többségben (a különböző európai népcsoportokon kívül ide tartoznak pl. az arabok, zsidók, törökök, perzsák, cigányok, 

hinduk…, valamint az egykori gyarmatokra kivándorolt európaiak utódai is) 

▪ mongolid („sárga”) → Ázsia északi, középső, keleti és délkeleti részén ők vannak abszolút többségben (pl. Szibéria, Mongólia, Kína, 

Korea, Japán, Vietnam, Thaiföld, Malajzia, Indonézia… lakói), de ehhez a nagyrasszhoz tartoznak Amerika őslakói is (az indiánok, 

eszkimók a jégkorszak után Ázsia északkeleti részén át érkeztek Alaszkába, majd fokozatosan benépesítették egész Amerikát) 

▪ negrid („fekete”) → Közép- és Dél-Afrika sötét bőrű őslakói, és az Amerikába behurcolt rabszolgák leszármazottai 

▪ ausztralid → Ausztrália kisszámú őslakos népessége (soha nem voltak sokan, de a hódító fehér ember durván megtizedelte őket) 

A nagy földrajzi felfedezéseket követően a különböző emberfajták a korábbi viszonylag ritka esetekkel szemben egyre nagyobb 

mértékben keveredni kezdtek, majd a 20. század második felében ez a folyamat globális jelenséggé vált. A keveredés különösen Latin-

Amerikában jelentős, így ott az újkori keverékformák külön elnevezéseket kaptak 

▪ mesztic (őslakos indián + európai bevándorló utódja) 

▪ mulat (rabszolgának behurcolt fekete + európai bevándorló utódja) 

▪ zambó (rabszolgának behurcolt fekete + őslakos indián utódja) 

FOGLALKOZTATOTTSÁG 

Munkaképes korúak → aktív keresők → foglalkoztatottak (van munkahelyük) 

 (15-64 évesek) → munkanélküliek (nincs munkahelyük, de szeretnének dolgozni) 

→ inaktívak → inaktív keresők (rendelkeznek jövedelemmel, pl. GYES, GYED, nyugdíj) 

→ eltartottak (nem rendelkeznek jövedelemmel, pl. tanulók, háztartásbeli nők) 

Nem munkaképes korú inaktívak (kisgyerekek, időskorúak) 

Foglalkozási szerkezet: az aktív keresők megoszlása az egyes gazdasági ágazatok között 

1. mezőgazdaság (primer szektor) – ma már csak a fejlődő országokban jelentős az itt foglalkoztatottak aránya 

2. ipar (szekunder szektor) – napjainkban a közepes fejlettségű országokban dominál 

3. szolgáltatások (tercier szektor) – a fejlett országokban itt dolgoznak a legtöbben 

4. K+F (kutató-fejlesztő munka, tudásszektor, kvaterner szektor) – csak a fejlett országokban jelenik meg 

VALLÁSOK 

Világvallások: kereszténység, iszlám, hinduizmus, buddhizmus, konfucianizmus, taoizmus, sintoizmus, zsidó vallás 

NYELVEK 

Kb. 3000 nyelvet beszélnek az emberek. A legelterjedtebbek a világnyelvek (pl. angol, kínai (mandarin), arab, francia, spanyol). 

A nyelveket nagyobb nyelvcsaládokba soroljuk (legelterjedtebb az indoeurópai; a magyar nyelv az uráli nyelvcsaládba tartozik). 

ÁLLAM, NEMZET, NEMZETISÉG, ETNIKUM 

Állam: határokkal kijelölt földrajzi terület, melyet egy adott politikai rendszer irányít 

Nemzet: emberek tartós, a történelem során kialakult politikai-gazdasági csoportja, melyet a közös terület, kultúra és nyelv köt össze 

Nemzetiség: egy adott állam területén az államalkotó nemzethez képest kisebbségben élő népcsoport, melynek van anyaországa, tagjait 

pedig a közös nyelv, a kultúra és a történelmi múlt köti össze (nemzeti kisebbség) 

Etnikai kisebbség: egy adott állam területén kisebbségben élő népcsoport, melynek nincs anyaországa, tagjait viszont a közös nyelv, 

a kultúra és a hagyományok összekötik 

 


