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Felgyorsult a népesség fogyása
ORIGO 2015.06.24. 09:04 

2015 első négy hónapjában 29 184 gyermek született, 3 
százalékkal több, mint az előző év azonos időszakában. A 
halálozások száma 48 929 volt, ami 2014. január–
áprilishoz viszonyítva különösen nagymértékben, 12 
százalékkal emelkedett. A természetes fogyás 19 745 fő 
volt, 4518-cal több az egy évvel korábbinál – közölte a 
KSH.  

Az év első négy hónapjában 29 184 gyermek jött világra, ami 837-tel, 
3 százalékkal múlta felül az előző év azonos időszakát. A születések 
száma mind a négy hónapban több volt, mint 2014-ben. Különösen a 
januári emelkedés volt számottevő, amikor az egy évvel korábbihoz 
képest 5,3 százalékkal növekedett az újszülöttek száma – közölte a 
KSH.  

Bár több gyermek született, mint egy éve, mégis gyorsult a népességfogyás

Az elhunytak száma 48 929 fő 
volt, ez nagymértékben, 12 
százalékkal, számszerűen 5355-
tel haladta meg a 2014. január–
áprilisi értéket. 
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 A halálozások száma mind a négy hónapban magasabb volt az egy 
évvel korábbinál, a legnagyobb mértékű növekedés februárban 
történt, akkor 25 százalékkal többen haltak meg. A jelentős 
halálozási többlet alakulásában a tetőző influenzajárvány és az előző 
év alacsony bázisértéke is közrejátszott – olvasható a hivatal 
tájékoztatójában. 

A halálozások száma nagyobb mértékben emelkedett, mint a 

születéseké, így a természetes fogyás a 2014. január–áprilisi 15 227-

tel szemben 2015 első négy hónapjában 19 745 főre nőtt.

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK

Drasztikusan fogy a magyar
Így áll a népességfogyás elleni háború

Hírforrás: http://www.origo.hu/itthon/20150527-szuletes-halalozas-nepessegfogyas.html

Drasztikusan fogy a magyar

Hiába emelkedett a születések száma Magyarországon, 
a halálozások száma elképesztő módon emelkedett az 
elmúlt év azonos időszakához képest - olvasható a 

Központi Statisztikai Hivatal kimutatásában.  

2015 első negyedévében 22 014 gyermek született, 3,3%-kal több, 
mint az előző év azonos időszakában. A halálozások száma 37 823 
volt, ami 2014. január–márciushoz viszonyítva különösen 
nagymértékben, 15%-kal emelkedett. A természetes fogyás 15 809 

fő volt, 4 125-tel több az egy évvel korábbinál - közölte a KSH.  
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KAPCSOLÓDÓ CIKKEK
Így áll a népességfogyás elleni háború
Lassult a népességfogyás
Lassult a népességfogyás Magyarországon
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Így áll a népességfogyás elleni háború
ORIGO2015.02.23. 09:54 
Ez a cikk 125 napja frissült utoljára. A benne szereplő információk a megjelenés idején  

pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek. 

Többen születtek 2014-ben, mint 2013-ban, és 
valamivel kevesebben haltak meg, vagyis kicsit lassult 
a népességfogyás. Nőtt a házasságkötések száma is 

2013-hoz képest. 
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Kicsit lassult a népességfogyás 2014-ben a Központi Statisztikai 
Hivatal (KSH) előzetes adatai alapján. 2014-ben 91 500 gyermek 
született, 3,2 százalékkal több, mint az előző évben. A 2014-ben 
regisztrált 126 100 halálozás 0,5 százalékos csökkenést jelentett 
2013-hoz képest. A természetes fogyás 34 600 fő volt, közel 3500-

zal kevesebb az egy évvel korábbinál, áll a KSH jelentésében. 

Többen születtek

A születésszám a februári enyhe csökkenést kivéve az év mindegyik 

hónapjában nagyobb volt, mint egy éve. A legnagyobb, 9,5 százalékos 

növekedést áprilisban regisztrálták, júniusban és decemberben 

szintén jelentősen, átlagosan 5,8 százalékkal több újszülött jött 

világra, mint egy évvel korábban, írja a KSH.

Kevesebben haltak meg

A halálozások száma hét hónapban kevesebb, öt hónapban viszont 

több volt, mint 2013 megfelelő időszakában. Különösen a májusi 

emelkedés volt számottevő, amikor 6,2 százalékkal többen haltak 

meg, mint egy évvel korábban, míg júniusban hasonló mértékű, 6,4 

százalékos visszaesés volt tapasztalható, olvasható a szervezet 

jelentésében.

Többen házasodtak

2014 folyamán összesen 38 700 házasságot anyakönyveztek, 1714-

gyel, 4,6 százalékkal többet az egy évvel korábbinál. A 

házasságkötések száma az első háromnegyed évben folyamatosan 
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felülmúlta az egy évvel korábbit, ezután változóan alakult. Az 

októberi 6,5 százalékos csökkenést novemberben 5,3 százalékos 

emelkedés, decemberben pedig ismét mérséklődés követte. A 

legnagyobb mértékű növekedés februárban volt, amikor a 

házasságkötések száma 21,2 százalékkal haladta meg az előző évit.

Forrás: KSH. A 2014-es adatok részben becsültek 

Tízmillió alatt

A 2011. évi népszámlálás alapján továbbvezetett becsült országos 

lélekszám a nemzetközi vándorlás figyelembevételével 9 millió 849 

ezer fő volt 2014 végén.
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