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2009–2014 között 

Ukrajna a világ azon országai közé tartozik, ahol a természetes szaporulat 
negatív előjelű, tehát természetes fogyásról beszélhetünk. Jelentős az ország 
migrációs vesztesége is. Mindezek következtében az ország lakossága 1992 
óta folyamatosan csökken, így a múlt század kilencvenes éveinek 52 milliós 
lakossága mára 45 millió főre csökkent. Természetesen a területi eltérések 
a lakosságszám dinamikájában is megfigyelhetőek, így nem minden régió 
lakossága csökken azonos mértékben, sőt a rivnei és kárpátaljai területeken 
népességszám növekedés zajlik. Ami számunkra  a dolgozat szempontjából 
érdekes, az Kárpátalja népesség számának alakulása. 

Az országban először és utoljára, 2001-ben volt népszámlálás, az ezt követő 
2011-re volt eltervezve, de minden évben elhalasztották, más és más okokra 
hivatkozva, a mai álláspont szerint egészen 2016-ra.1 

A statisztikai hivatalok adatait felhasználva, átdolgozva és kiértékelve, valós 
és naprakész információt kaphatunk érdeklődésünk tárgyáról. A kutatásunk 
témája azért fontos, mivel megtudhatjuk, hogy 2009 után, hogyan alakult 
Kárpátalja népességének a száma, milyen változások mentek végbe a vidék 
lakosságának összetételében, migrációban stb. Azt szeretnénk megvizsgálni, 
hogy az adott időszakban a változásokat mi idézte elő és milyen mértékben be-
folyásolta egy-egy tényező, illetve hogy a 2013-tól elkezdődött Kelet-Ukrajnai 
incidensek hogyan befolyásolták Kárpátalja népességét, melyik közigazgatási 
egységben nyilvánul meg leginkább a hatása.   

Munkánk négy fejezetében szeretnénk választ kapni a megye demográfiai 
mutatóit befolyásoló és problémáit okozó tényezőkkel kapcsolatosan. Először 
röviden bemutatjuk az általunk vizsgált terület demográfiai jellemzését 2009-
ig, részben a korábbi évek szakirodalmaira hagyatkozva, összegezve azokat. 
Ezután ismertetjük az általunk hasznosnak vélt fontosabb szakirodalmat, 
amelyeket felhasználunk a munkában és kitérünk a kutatási módszerekre is. 
1 Держстат України, 2009 – 2015.
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Végül össze gezzük az eredményeinket, és a saját szerkesztésű térképekkel, 
diagramokkal és táblázatokkal ábrázoljuk és elemezzük őket. 

Az eredmények tükrében reméljük hasznos lesz egyéb munkákhoz is. 
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Kárpátalja demográfiai jellemzése

Ukrajna rövid fennállása óta mindössze egyetlen alkalommal tartottak nép-
számlálást. A nemzetközi gyakorlatnak megfelelően 10 évente meg kellene szer-
vezni a soros felmérést, ez azonban különböző okok miatt nincs kivitelezve.2

Ukrajna függetlenné válása előtt, a Szovjetunió 1989-es népszámlálása után 
a soron következő felmérés ideje 1999-re volt kitűzve, amely anyagi háttér hi-
ányában elhalasztódott 2001-ig. 

A szóban forgó népszámlálás eredményeit, amelynek eszmei időpontját 
2001. december 5-re határozták meg, csak kevéssel egy év múlva hozták nyil-
vánosságra, az eredmények feldolgozása végett. Az adatok elérhető változatát 
országos, megyei és járási összesítésekben, illetve települési bontásban, többek 
között az összlakosságra vonatkozóan határozták meg.3

Kárpátalja lakossága a 2009-es adatok szerint 1 242 062 fő volt, népsűrűsége 
pedig 97 fő/km².4 A lakosság egyenlőtlenül oszlik el a megye közigazgatási 
egységei között.5

2009-ban a legnépesebb járás a Técsői. Népesebbnek tekinthető még a 
Nagyszőlősi, Rahói, Munkácsi, Ilosvai, Huszti járások és Ungvár város. A 
legkevesebben a hegyvidéki területeken, a Volóci, Nagybereznai és a Perecsenyi 
járásokban, illetve Beregszászban, Huszton és Csapon élnek (1. ábra). 

2 Molnár – Molnár D. 2005. 
3 Molnár – Molnár D. 2005. 
4 Kárpátaljai Megyei Statisztikai Hivatal, 2014.
5 Molnár 2009. 174. 
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1. ábra.  Kárpátalja népesség számának és népsűrűségének eloszlása a közigazgatási egységekben, 
2009‐ben 

(Forrás: Saját szerkesztés a KMSH 2009. évi adatai alapján) 

Az öt megyei jelentőségű város közül kiemelkedik Ungvár, amelynek lakossága meghaladja a 

százezer főt is, illetve Munkács, ahol több mint nyolcvanezren élnek. Csap messze elmarad 

mögöttük, mindössze 8814 főjével.  

A megyén belül a népsűrűség eloszlása szintén egyenlőtlen, a legnagyobb népsűrűségű közigazgatási 
egységek Munkács és Ungvár, ahol eléri a 2000 fő/km²‐t. A járások közül a legmagasabb értékekkel a 
megye középső része, azaz a Nagyszőlősi‐, Ilosvai‐, Huszti‐, és a Munkácsi járás rendelkezik (I. 
táblázat).  
A síkvidéki járások (Ungvári‐, Munkácsi‐, Beregszászi‐, Nagyszőlősi‐) népsűrűsége átlagosan 174 
fő/km², az előhegyieké (Ilosvai‐, Huszti‐, Técsői‐) 106 fő/km², a hegyvidékieké pedig 48 fő/km². 6 

 
 

   Népességszám,  
fő 

Népsűrűség, fő/km2 

Ungvár  114901  2089 
Beregszász  24316  540 
Munkács  83100  2681 
Huszt  31076  432 
Csap  8814  678 
Beregszászi járás  51967  85 

                                                            
6 MOLNÁR 2009. 174–175. 

1. ábra.  Kárpátalja népesség számának és népsűrűségének eloszlása a közigazgatási 
egységekben, 2009-ben

(Forrás: Saját szerkesztés a KMSH 2009. évi adatai alapján)

Az öt megyei jelentőségű város közül kiemelkedik Ungvár, amelynek lakossága 
meghaladja a százezer főt is, illetve Munkács, ahol több mint nyolcvanezren 
élnek. Csap messze elmarad mögöttük, mindössze 8814 főjével. 

A megyén belül a népsűrűség eloszlása szintén egyenlőtlen, a legna-
gyobb népsűrűségű közigazgatási egységek Munkács és Ungvár, ahol eléri  
a 2000 fő/km²-t. A járások közül a legmagasabb értékekkel a megye középső 
része, azaz a Nagyszőlősi-, Ilosvai-, Huszti-, és a Munkácsi járás rendelkezik 
(I. táblázat). 

A síkvidéki járások (Ungvári-, Munkácsi-, Beregszászi-, Nagyszőlősi-) nép-
sűrűsége átlagosan 174 fő/km², az előhegyieké (Ilosvai-, Huszti-, Técsői-) 
106 fő/km², a hegyvidékieké pedig 48 fő/km². 6

6 Molnár 2009. 174–175.
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 Népességszám, fő Népsűrűség, fő/km2

Ungvár 114901 2089

Beregszász 24316 540

Munkács 83100 2681

Huszt 31076 432

Csap 8814 678

Beregszászi járás 51967 85

Nagybereznai járás 26735 33

Nagyszőlősi járás 118035 169

Volóci járás 24456 45

Ilosvai járás 98947 105

Ökörmezői járás 48215 41

Munkácsi járás 100320 101

Perecsenyi járás 31337 50

Rahói járás 90664 48

Szolyvai járás 53567 79

Técsői járás 172049 95

Ungvári járás 68000 82

Huszti járás 95640 103

Kárpátalja 1242062 97

I. táblázat. Kárpátalja közigazgatási egységeinek népesség száma és népsűrűsége 2009-ben
( Saját szerkesztés a KMSH 2009. évi adatai alapján)

A falusi lakosság aránya 63,2%, a városi lakosságé 36,8%. A nemek szerinti 
összetétel 2008-ban a következő volt: férfi 47,9 %, nő 52,1%, vagyis 1000 férfira 
1077 nő jut.7  A nemzetiségek között lényeges eltérések vannak a nemek közötti 
arányban, a legtöbb nemzetiségnél nőtöbblet figyelhető meg. Magyar  né-
pességnél 1000 férfi/1099 nő, ukránoknál 1000 férfi/1068 nő, cigányoknál 
1000 férfi/1047 nő, románoknál 1000 férfi/1016 nő arány figyelhető meg. 
Férfitöbblet csak az egyes betelepült nemzeteknél fordul elő, mint az azerbaj-
dzsánok, a grúzok és örmények körében.8

7 Molnár 2009. 184.
8 Molnár 2009. 184. 
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Kor szerinti összetétel: fiatalkorú 23,9%, munkaképes korú 58,5%, öreg 
17,6%. 

Kárpátalja népességének egyik alapvető jellemzője az etnikai sokszínűség. 
A nagyobb nemzetiségek aránya 2001-ben a következő volt: ukrán 81%, magyar 
12,7%, román 2,6%, orosz 2,9%, cigány 1,1%, egyéb nemzetiségek 1,1%.9

A népességszám alakulása 2009 – 2014 között

Kárpátalja állandó lakosságának évenkénti változását célszerű diagramon 
ábrázolni.  Az adatokat az Ukrajna Állami Statisztikai Hivatal Honlapjáról 
gyűjtöttük össze, amelyek a 2001-es összukrajnai népszámlálásig visszame-
nőleg elérhetőek.

 

2. ábra. Kárpátalja népességszámának alakulása 2001 – 2015 között 

(Saját szerkesztés a KMSH 2001 ‐ 2015. évi adatai alapján) 

Kárpátalja népessége 2001‐től egészen 2006‐ig folyamatosan csökken (2. ábra).  A 2004‐ben az ukrán 
kormány által bevezetett gyermekáldást ösztönző nagymértékű anyagi támogatások 
következményeként 2006‐tól észlelhető az emelkedés. A két éves késés a bevezetéshez képest azzal 
indokolható, hogy ugyan 2004‐ben elindult a támogatási indítvány, de azonnal nem lehetett 
érzékelni, hogy mennyire komoly az kezdeményezés. Azonban, amikor látható volt, hogy 
működőképes, illetve az anyák megkapják az anyagi támogatást, két év múlva már látszott a 
növekedés a megye lakosság számában. Ez elsősorban a cigányok körében lett jelentős, illetve sok 
demográfiai jellegzetesség magyarázható ezzel.  
Egyik alapvető vonás, hogy Ukrajna szinte minden „oblasztyjában” csökken a lakosság száma, kivétel 
ez alól a Kárpátaljai és a Rivnei területek.10 Ebből vonatkoztatva és második vonás is egyben, hogy 
Kárpátalja jellemzően rurális terület, vagyis a népesség jelentős része falvakban él, amelynek szintén 
több magyarázata, illetve oka van.  
Kárpátalja életszínvonala alacsony a környező országokhoz képest. A falvakban nagyobb a születés 
szám, többen vállalnak akár több gyereket is, mivel olcsóbb a megélhetés, ennek következtében a 
népesség jelentős része vidéken él.   
A legmagasabb népességszámát 2014–2015‐re érte el a megye. A jobb átláthatóság érdekében a 
változásokat közigazgatási egységekre lebontva hasonlítsuk össze a Statisztikai Hivatal 2009‐es és 
2014‐es értékeit. 

 

                                                            
10 KOCSIS – BOTTLIK – TÁTRAI 2006.  

2. ábra. Kárpátalja népességszámának alakulása 2001 – 2015 között
(Saját szerkesztés a KMSH 2001 - 2015. évi adatai alapján)

Kárpátalja népessége 2001-től egészen 2006-ig folyamatosan csökken (2. ábra).  
A 2004-ben az ukrán kormány által bevezetett gyermekáldást ösztönző nagy-
mértékű anyagi támogatások következményeként 2006-tól észlelhető az emel-
kedés. A két éves késés a bevezetéshez képest azzal indokolható, hogy ugyan 
2004-ben elindult a támogatási indítvány, de azonnal nem lehetett érzékelni, 
hogy mennyire komoly az kezdeményezés. Azonban, amikor látható volt, 
hogy működőképes, illetve az anyák megkapják az anyagi támogatást, két év 

9 Molnár 2009. 187.
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múlva már látszott a növekedés a megye lakosság számában. Ez elsősorban 
a cigányok körében lett jelentős, illetve sok demográfiai jellegzetesség ma-
gyarázható ezzel. 

Egyik alapvető vonás, hogy Ukrajna szinte minden „oblasztyjában” csökken 
a lakosság száma, kivétel ez alól a Kárpátaljai és a Rivnei területek.10 Ebből 
vonatkoztatva és második vonás is egyben, hogy Kárpátalja jellemzően rurális 
terület, vagyis a népesség jelentős része falvakban él, amelynek szintén több 
magyarázata, illetve oka van. 

Kárpátalja életszínvonala alacsony a környező országokhoz képest. A fal-
vakban nagyobb a születés szám, többen vállalnak akár több gyereket is, mivel 
olcsóbb a megélhetés, ennek következtében a népesség jelentős része vidéken 
él.  

A legmagasabb népességszámát 2014–2015-re érte el a megye. A jobb át-
láthatóság érdekében a változásokat közigazgatási egységekre lebontva hason-
lítsuk össze a Statisztikai Hivatal 2009-es és 2014-es értékeit.

 

3. ábra. Kárpátalja közigazgatási egységeinek népessége 2009‐ben és 2014‐ben 

(Saját szerkesztés a KMSH 2009 és 2014‐es évi adatok alapján) 
A diagramon a világos színnel jelölt oszlopok a 2009. évi statisztika adatokat mutatják, míg a sötét 
oszlopok a 2014. évi statisztikai adatokat. Látszik, hogy Kárpátalja legnépesebb közigazgatási egysége 
a Técsői járás (3. ábra), tőle kissé elmaradva, de népesnek tekinthető a Nagyszőlősi járás és Ungvár 
város. Nem sokkal marad csak le a Huszti‐, az Ilosvai‐ és a Munkácsi járások értéke. Legkevesebb a 
lakosság Csap, Beregszász és Huszt városokban, valamint a hegyvidéki régiókban, mint a 
Nagybereznai‐, a Perecsenyi‐, az Ökörmezői‐, a Volóci járásokban.  
A lakosság 2009‐hez képest nőtt az Ilosvai‐, Nagyszőlősi‐, Munkácsi‐, Perecsenyi‐, Rahói‐, Ungvári‐, 
Técső járásokban, és Huszt, Munkács járási központokban (II. táblázat). Ezek a növekedések 
eredményezik azt, hogy Kárpátalja lakosságának, bár kis mértékben, de pozitív a természetes 
szaporulata.  Éves bontásban a következő értékeket kapjuk:  

	 2009	 2010 2011 2012 2013	 2014	

Kárpátalja  1242062  1244458 1247814  1251517  1254045  12568658 

Ungvár  114901  114852 115040  114808  114426  114048 

Beregszász  24316  24256 24194  24140  24049  23993 

Munkács  83100  83464 83918  84303  84841  85258 

Huszt  31076  31123 31230  31352  31356  31318 

Csap  8814  8892 8912  9002  8976  9001 

Beregszászi járás  51967  51881 51856  52015  51873  51939 

Nagybereznai járás  26735  26627 26601  26617  26710  26785 

Nagyszőlősi járás  118035  118559 119175  119859  120379  120857 

3. ábra. Kárpátalja közigazgatási egységeinek népessége 2009-ben és 2014-ben
(Saját szerkesztés a KMSH 2009 és 2014-es évi adatok alapján)

10 Kocsis – Bottlik – Tátrai 2006. 
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A diagramon a világos színnel jelölt oszlopok a 2009. évi statisztika adatokat 
mutatják, míg a sötét oszlopok a 2014. évi statisztikai adatokat. Látszik, hogy 
Kárpátalja legnépesebb közigazgatási egysége a Técsői járás (3. ábra), tőle 
kissé elmaradva, de népesnek tekinthető a Nagyszőlősi járás és Ungvár város. 
Nem sokkal marad csak le a Huszti-, az Ilosvai- és a Munkácsi járások érté-
ke. Legkevesebb a lakosság Csap, Beregszász és Huszt városokban, valamint 
a hegyvidéki régiókban, mint a Nagybereznai-, a Perecsenyi-, az Ökörmezői-, 
a Volóci járásokban. 

A lakosság 2009-hez képest nőtt az Ilosvai-, Nagyszőlősi-, Munkácsi-, 
Perecsenyi-, Rahói-, Ungvári-, Técső járásokban, és Huszt, Munkács járási 
központokban (II. táblázat). Ezek a növekedések eredményezik azt, hogy 
Kárpátalja lakosságának, bár kis mértékben, de pozitív a természetes szapo-
rulata. Éves bontásban a következő értékeket kapjuk: 

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Kárpátalja 1242062 1244458 1247814 1251517 1254045 1256745

Ungvár 114901 114852 115040 114808 114426 114048

Beregszász 24316 24256 24194 24140 24049 23993

Munkács 83100 83464 83918 84303 84841 85258

Huszt 31076 31123 31230 31352 31356 31318

Csap 8814 8892 8912 9002 8976 9001

Beregszászi járás 51967 51881 51856 52015 51873 51939

Nagybereznai járás 26735 26627 26601 26617 26710 26785

Nagyszőlősi járás 118035 118559 119175 119859 120379 120857

Volóci járás 24456 24477 24522 24460 24488 24463

Ilosvai járás 98947 99013 99160 99552 99698 100043

Ökörmezői járás 48215 48074 48042 48028 48002 47953

Munkácsi járás 100320 100513 100734 100968 101098 101275

Perecsenyi járás 31337 31398 31539 31684 31904 32044
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2009 2010 2011 2012 2013 2014

Rahói járás 90664 91027 91386 91758 92132 92542

Szolyvai járás 53567 53639 53739 53907 54002 54089

Técsői járás 172049 172564 173128 173701 174160 174746

Ungvári járás 68000 68365 68753 69326 69817 70407

Huszti járás 95640 95734 95885 96037 96134 96210

IV. táblázat. Kárpátalja népességszámának változása az adott időszakban
(Forrás: Saját szerkesztés a KMSH2009 – 2014 évi adatai alapján)

Születések és halálozások száma, természetes szaporulat

Kárpátalja születési rátája az ezredforduló táján mindössze 11 ‰ volt.11 A kö-
vetkező években kezdődött enyhe emelkedés mára elérte a 14,8 ‰-t (III. táb-
lázat). A fordulat oka több változással is magyarázható. Fontos megemlíteni, 
hogy az ország a gazdasági válságból való kilábalása is abban az időben volt 
jellemző. Másik fontos aspektus, hogy 2004-ben hatályba lépett az ukrán kor-
mány gyermekvállalást ösztönző „programja”.12 

Az intézkedések eredményeit azonban csak 2006-os évtől kezdve lehet ér-
zékelni, amikorra a lakosság megbizonyosodott róla, hogy valóban támo-
gatják a születendő egyént. Leginkább a romák körében örvend ez nagy 
népszerűségnek. 

Natalitás Mortalitás Természetes 
szaporulat

Kárpátalja 14,8 11,9 2,8

Ungvár 12,2 10,7 1,5

Beregszász 13,9 14,4 -0,5

Munkács 12,3 10,8 1,5

Huszt 15,4 11,9 3,5

Csap 12,8 11,1 1,7

11 Molnár D. 2009. 177.
12 Держстат України 2015.
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Natalitás Mortalitás Természetes 
szaporulat

Beregszászi járás 12,8 13,3 -0,4

Nagybereznai járás 14,8 15,6 -0,8

Nagyszőlősi járás 16,4 12,0 4,4

Volóci járás 14,7 13,4 1,3

Ilosvai járás 15,1 11,4 3,8

Ökörmezői járás 14,8 12,9 1,9

Munkácsi járás 14,6 13,5 1,1

Perecsenyi járás 17,9 14,4 3,6

Rahói járás 17,3 11,6 5,7

Szolyvai járás 15,0 12,6 2,3

Técsői járás 15,4 10,3 5,2

Ungvári járás 14,0 12,7 1,3
Huszti járás 14,9 11,8 3,1

I. táblázat. A születési ráta, a halálozási ráta és a természetes szaporulat átlagos  
értékei Kárpátalja közigazgatási egységeiben, 2009 – 2014 között, ezrelékben

(Saját szerkesztés a KMSH 2009 - 2014 évi adatai alapján)

A natalitás alakulását 2009 – 2014 között, illetve annak területi különbségeit 
térképen ábrázoltuk (4. ábra). Jól kitűnik, hogy hol a legmagasabb a születé-
si ráta és hol a legalacsonyabb. Kezdjük legmagasabbal. Sötét színnel jelöl-
tük a legmagasabb születési rátával rendelkező járásokat, mint a Perecsenyi-, 
a Rahói- és a Nagyszőlősi járások.  A Nagyszőlősi járás azért is érdekes, mivel 
itt él Kárpátalja legnagyobb cigányközössége.13 A Perecsenyi- és a Rahói járá-
sokban, azaz a hegyvidéki térségekben bátrabban vállalnak családot.

13 Braun – Csernicskó – Molnár 2010.
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Perecsenyi járás  17,9  14,4  3,6 
Rahói járás  17,3  11,6  5,7 
Szolyvai járás  15,0  12,6  2,3 
Técsői járás  15,4  10,3  5,2 
Ungvári járás  14,0  12,7  1,3 
Huszti járás  14,9  11,8  3,1 

I. táblázat. A születési ráta, a halálozási ráta és a természetes szaporulat átlagos értékei 

Kárpátalja közigazgatási egységeiben, 2009 – 2014 között, ezrelékben 

(Saját szerkesztés a KMSH 2009 ‐ 2014 évi adatai alapján) 
A natalitás alakulását 2009 – 2014 között, illetve annak területi különbségeit térképen 

ábrázoltuk (4. ábra). Jól kitűnik, hogy hol a legmagasabb a születési ráta és hol a 

legalacsonyabb. Kezdjük legmagasabbal. Sötét színnel jelöltük a legmagasabb születési 

rátával rendelkező járásokat, mint a Perecsenyi-, a Rahói- és a Nagyszőlősi járások.  A 

Nagyszőlősi járás azért is érdekes, mivel itt él Kárpátalja legnagyobb cigányközössége.13 A 

Perecsenyi- és a Rahói járásokban, azaz a hegyvidéki térségekben bátrabban vállalnak 

családot. 

 

 
4. ábra. Születések száma és születési ráta átlaga 2009 – 2014‐es időszakban (‰)  

(Saját szerkesztés a KMSH 2009‐ 2014 évi adatai alapján) 
Legalacsonyabb a születési ráta a Beregszászi járásban és Ungváron, valamint Munkácson. Ezekben a 
közigazgatási egységekben még a 13‰‐t sem éri el. Magyarázata lehet, hogy itt a legnagyobb az 
                                                            
13 BRAUN – CSERNICSKÓ – MOLNÁR 2010. 

4. ábra. Születések száma és születési ráta átlaga 2009 – 2014-es időszakban (‰) 
(Saját szerkesztés a KMSH 2009- 2014 évi adatai alapján)

Legalacsonyabb a születési ráta a Beregszászi járásban és Ungváron, valamint 
Munkácson. Ezekben a közigazgatási egységekben még a 13‰-t sem éri el. 
Magyarázata lehet, hogy itt a legnagyobb az elvándorlás, illetve az ingázók 
száma, ami nem kedvez a gyerekvállalásnak. Meg kell még említeni a Técsői 
járást, mint Kárpátalján legnépesebbet (Ukrajna második legnépesebb járása), 
a natalitás 15,4‰. Bár itt élnek a legtöbben, mégsem itt születnek legtöbben, 
mert az állandó lakossághoz képest kevesebb az érték (4. ábra). 

A halálozási ráta, vagy más néven mortalitás már az ezredfordulóra elérte 
a születési ráta értékét, vagyis a 11‰-t 16, majd tovább emelkedett 13‰-ig. 
Ha a 2009 és 2014 közötti átlagot nézzük, akkor átlagosan a megyére nézve 
12 ‰ lesz, így nem éri el a születési ráta átlagát (5. ábra). Ez eredményezi 
a lakosság lassú növekedését.
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elvándorlás, illetve az ingázók száma, ami nem kedvez a gyerekvállalásnak. Meg kell még említeni a 
Técsői járást, mint Kárpátalján legnépesebbet (Ukrajna második legnépesebb járása), a natalitás 
15,4‰. Bár itt élnek a legtöbben, mégsem itt születnek legtöbben, mert az állandó lakossághoz 
képest kevesebb az érték (4. ábra).  
A halálozási ráta, vagy más néven mortalitás már az ezredfordulóra elérte a születési ráta értékét, 
vagyis a 11‰‐t 16, majd tovább emelkedett 13‰‐ig. Ha a 2009 és 2014 közötti átlagot nézzük, akkor 
átlagosan a megyére nézve 12 ‰ lesz, így nem éri el a születési ráta átlagát (5. ábra). Ez eredményezi 
a lakosság lassú növekedését.  

 

 
5. ábra. Halálozások száma és a halálozási ráta átlaga a 2009 – 2014-es időszakban 

(‰) 
(Saját szerkesztés a KMSH 2009‐ 2014 évi adatai alapján) 

5. ábra. Halálozások száma és a halálozási ráta átlaga a 2009 – 2014-es időszakban (‰)
(Saját szerkesztés a KMSH 2009- 2014 évi adatai alapján)
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6. ábra. Természetes szaporulat száma és a természetes szaporulat átlaga a 2009 – 2014‐es 

időszakban (‰)  
(Saját szerkesztés a KMSH 2009‐ 2014 évi adatai alapján) 

A születések száma és a halálozások száma különbsége a természetes szaporulat. A természetes 
szaporulat átlaga Kárpátalján 2,8 ‰, de különböző közigazgatási egységekben más‐más az érték (6. 
ábra).  Legtöbb járásban pozitív, illetve kimagasló értékek is előfordulnak a Nagyszőlősi‐, a Técsői 
vagy az Rahói járásokban.  
Negatív előjelű a természetes szaporodás Beregszászban, illetve a Beregszászi‐ és a Nagybereznai 
járásokban.  
A születési és halálozási ráta, valamint a természetes szaporodás alakulását diagramon szemléltetjük 
(7. ábra). 

6. ábra. Természetes szaporulat száma és a természetes szaporulat átlaga  
a 2009–2014-es időszakban (‰) 

(Saját szerkesztés a KMSH 2009- 2014 évi adatai alapján)

A születések száma és a halálozások száma különbsége a természetes sza-
porulat. A természetes szaporulat átlaga Kárpátalján 2,8 ‰, de különböző 
közigazgatási egységekben más-más az érték (6. ábra).  Legtöbb járásban po-
zitív, illetve kimagasló értékek is előfordulnak a Nagyszőlősi-, a Técsői vagy 
az Rahói járásokban. 

Negatív előjelű a természetes szaporodás Beregszászban, illetve a Beregszászi- 
és a Nagybereznai járásokban. 

A születési és halálozási ráta, valamint a természetes szaporodás alakulását 
diagramon szemléltetjük (7. ábra).
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7. ábra. Születési ráta, halálozási ráta és természetes szaporulat alakulása (2008 

– 2014) 
(Saját szerkesztés a KMSH 2008- 2014 évi adatai alapján) 

A fenti diagramon a születési‐ és halálozási ráta értékei, valamint a természete szaporulat látható 
2009 és 2014 között. Mind a natalitás, mind mortalitás hasonló értékek között mozog. A születések 
száma ez alapján 2012‐ben érte el a maximumát, a 15,2 ‰‐t, a halálozások pedig 2009‐tól enyhén 
csökkennek, jelenleg 11,8 ‰. A természetes szaporulat szintén a 2012‐es évben volt a legmagasabb 
(IV. táblázat).  
   

7. ábra. Születési ráta, halálozási ráta és természetes szaporulat alakulása (2008 – 2014)
(Saját szerkesztés a KMSH 2008- 2014 évi adatai alapján)

A fenti diagramon a születési- és halálozási ráta értékei, valamint a természe-
te szaporulat látható 2009 és 2014 között. Mind a natalitás, mind mortalitás 
hasonló értékek között mozog. A születések száma ez alapján 2012-ben érte 
el a maximumát, a 15,2 ‰-t, a halálozások pedig 2009-tól enyhén csökken-
nek, jelenleg 11,8 ‰. A természetes szaporulat szintén a 2012-es évben volt 
a legmagasabb (IV. táblázat). 
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Születési ráta ‰ Halálozási ráta ‰
Természetes 

szaporulat ‰
2009 14,7 -12,5 2,1

2010 14,7 -12,0 2,7

2011 14,8 -11,7 3,1

2012 15,2 -11,8 3,3

2013 14,7 -11,8 2,9

2014 14,6 -11,8 2,8

4. táblázat. Kárpátalja születési-, halálozási rátájának és természetes szaporulatának 
alakulása 2009 – 2014-es időszakban

(Forrás: Saját szerkesztés a KMSH 2009- 2014 évi adatai alapján)

A pozitív növekedés oka valószínűleg a már említett anyagi támogatások 
minden újszülött után. A 2013-tól való csökkenést pedig az instabil politikai 
helyzet mutatójaként könyvelhetjük el. 

Érdekességként még végeztünk egy összehasonlítást 2002–2014-es időszakra, 
a Kárpátalja és az őt körbevevő területek születési-és halálozási szám, valamint 
a természetes szaporulat értékeire vonatkozóan. 

  Születési ráta ‰  Halálozási ráta ‰  Természetes 
szaporulat ‰ 

2009  14,7  ‐12,5  2,1 
2010  14,7  ‐12,0  2,7 
2011  14,8  ‐11,7  3,1 
2012  15,2  ‐11,8  3,3 
2013  14,7  ‐11,8  2,9 
2014  14,6  ‐11,8  2,8 

4. táblázat. Kárpátalja születési‐, halálozási rátájának és természetes szaporulatának alakulása 2009 
– 2014‐es időszakban 

(Forrás: Saját szerkesztés a KMSH 2009‐ 2014 évi adatai alapján) 
A pozitív növekedés oka valószínűleg a már említett anyagi támogatások minden újszülött után. A 
2013‐tól való csökkenést pedig az instabil politikai helyzet mutatójaként könyvelhetjük el.  
Érdekességként még végeztünk egy összehasonlítást 2002–2014‐es időszakra, a Kárpátalja és az őt 
körbevevő területek születési‐és halálozási szám, valamint a természetes szaporulat értékeire 
vonatkozóan.  

 

 
8. ábra. Születések számának alakulása 2002 – 2014 között 

(Forrás: Saját szerkesztés az Ukrajnai Statisztikai Hivatal adatai és a magyarországi KSH adatai 
alapján, 2002 – 2015 éves adatokat használva)14 

 

A Kárpátaljára ható minden negatív tényező ellenére magasan a legmagasabb itt a születések száma, 
mint bármelyik vizsgált térségben (8. ábra).  Az adott időszakban szinte folyamatosan emelkedett a 
számuk, csak az utóbbi években kezdődött csökkenés, minden bizonnyal az ország kedvezőtlen 
politikai helyzetének tükrében. Számunkra talán meglepő, hogy Magyarország értéke már 2006‐tól 
Ukrajna valamennyi értéke alá süllyedt (V. táblázat).  

  2009  2010  2011  2012  2013  2014 

Születési ráta 

Ukrajna  11,1  10,8  11  11,4  11,1  10,8 

                                                            
14 KSH [2015] 

8. ábra. Születések számának alakulása 2002 – 2014 között
(Forrás: Saját szerkesztés az Ukrajnai Statisztikai Hivatal adatai és a magyarországi 

KSH adatai alapján, 2002 – 2015 éves adatokat használva)14

14 KSH [2015]
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A Kárpátaljára ható minden negatív tényező ellenére magasan a legmagasabb 
itt a születések száma, mint bármelyik vizsgált térségben (8. ábra).  Az adott 
időszakban szinte folyamatosan emelkedett a számuk, csak az utóbbi években 
kezdődött csökkenés, minden bizonnyal az ország kedvezőtlen politikai hely-
zetének tükrében. Számunkra talán meglepő, hogy Magyarország értéke már 
2006-tól Ukrajna valamennyi értéke alá süllyedt (V. táblázat). 

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Születési ráta

Ukrajna 11,1 10,8 11 11,4 11,1 10,8

Kárpátalja 14,6 14,7 14,8 15,1 14,7 14,6

Ivano-Frankivszk 12,5 11,8 12 12,4 12,1 12,2

Lemberg 11,8 11,2 11,4 11,9 11,6 11,9

Magyarország 9,6 9 8,8 9,1 9 9,3

Halálozási ráta

Ukrajna 15,3 15,2 14,5 14,5 14,6 14,7

Kárpátalja 12,5 12 11,7 11,8 11,8 11,8

Ivano-Frankivszk 12,7 12,7 12,1 12,2 12,6 12,8

Lemberg 12,9 12,8 12,3 12,5 12,4 12,8

Magyarország 13 13 13 13 12,8 12,8

Természetes szaporulat

Ukrajna -4,2 -4,4 -3,5 -3,1 -3,5 -3,9

Kárpátalja 2,1 2,7 3,1 3,3 2,9 2,8

Ivano-Frankivszk -0,2 -0,9 -0,1 0,2 -0,5 -0,6

Lemberg -1,1 -1,6 -0,9 -0,6 -0,8 -0,9

Magyarország -3,4 -4,0 -3,9 -3,9 -3,9 -3,5

V. táblázat. Születések- halálozások-, természetes szaporulat rátáinak összehasonlítása 
2009 – 2014-es időszakban (‰)

(Forrás: Saját szerkesztés az Ukrajnai Statisztikai Hivatal adatai és a magyarországi 
KSH adatai alapján, 2009 – 2014 éves adatokat használva)
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A halálozások száma az adott felosztás szerint szintén fontos információt rejt 
magában (V. táblázat). Legmagasabb számmal Ukrajna vezet, de azon belül 
Kárpátalja értéke kielégítő. Minden helyen megfigyelhető, hogy 2005-ig emel-
kednek az értékeke, onnan pedig lassú csökkenés következett. Számunkra 
fontos, hogy 2013-tól Ukrajna szerte ismét emelkedés kezdődött, amely bár 
kezdetlegesen, de látszik (9 ábra).

 
9. ábra. Halálozások száma 2002 – 2014 között 

(Forrás: Saját szerkesztés az Ukrajnai Statisztikai Hivatal adatai és a magyarországi KSH adatai 
alapján, 2002 – 2015 éves adatokat használva) 

 
10. ábra. Természetes szaporulat 2002 – 2014 között 

(Forrás: Saját szerkesztés az Ukrajnai Statisztikai Hivatal adatai és a magyarországi KSH adatai 
alapján, 2002 – 2015 éves adatokat használva) 

A természete szaporulat alakulása az adott időszakban, érdekes információkat rejt (V. táblázat). 
Kárpátalja természetes szaporulata, az ország más területeivel és az Ukrajnai átlaggal együtt jól 
mutatja, hogy a 2004‐es gyerekvállalást ösztönző támogatások „felismerése” után kezdett pozitív 
irányba növekedni.  
Kárpátalja magasan kiemelkedik és 2009‐től már pozitív értékekkel bír, jelenleg 2,8 ‰‐nél stagnál 
(10. ábra). Ez az állapot betudható az ország politikai helyzetének és ezzel következtében a romló 
életszínvonalnak is.  

9. ábra. Halálozások száma 2002 – 2014 között
(Forrás: Saját szerkesztés az Ukrajnai Statisztikai Hivatal adatai és a magyarországi 

KSH adatai alapján, 2002 – 2015 éves adatokat használva)

 
9. ábra. Halálozások száma 2002 – 2014 között 

(Forrás: Saját szerkesztés az Ukrajnai Statisztikai Hivatal adatai és a magyarországi KSH adatai 
alapján, 2002 – 2015 éves adatokat használva) 

 
10. ábra. Természetes szaporulat 2002 – 2014 között 

(Forrás: Saját szerkesztés az Ukrajnai Statisztikai Hivatal adatai és a magyarországi KSH adatai 
alapján, 2002 – 2015 éves adatokat használva) 

A természete szaporulat alakulása az adott időszakban, érdekes információkat rejt (V. táblázat). 
Kárpátalja természetes szaporulata, az ország más területeivel és az Ukrajnai átlaggal együtt jól 
mutatja, hogy a 2004‐es gyerekvállalást ösztönző támogatások „felismerése” után kezdett pozitív 
irányba növekedni.  
Kárpátalja magasan kiemelkedik és 2009‐től már pozitív értékekkel bír, jelenleg 2,8 ‰‐nél stagnál 
(10. ábra). Ez az állapot betudható az ország politikai helyzetének és ezzel következtében a romló 
életszínvonalnak is.  

10. ábra. Természetes szaporulat 2002 – 2014 között
(Forrás: Saját szerkesztés az Ukrajnai Statisztikai Hivatal adatai és a magyarországi 

KSH adatai alapján, 2002 – 2015 éves adatokat használva)
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A természete szaporulat alakulása az adott időszakban, érdekes információkat 
rejt (V. táblázat). Kárpátalja természetes szaporulata, az ország más területeivel 
és az Ukrajnai átlaggal együtt jól mutatja, hogy a 2004-es gyerekvállalást ösz-
tönző támogatások „felismerése” után kezdett pozitív irányba növekedni. 

Kárpátalja magasan kiemelkedik és 2009-től már pozitív értékekkel bír, je-
lenleg 2,8 ‰-nél stagnál (10. ábra). Ez az állapot betudható az ország politikai 
helyzetének és ezzel következtében a romló életszínvonalnak is. 

Migrációs viszonyok

A népességszám alakulását erősen befolyásolja a migráció alakulása is. 
Kárpátalján ez a rendszerváltás óta veszteségesnek bizonyult. Évente átlago-
san 2,5 ezer fővel többen távoztak a megyéből, mint érkeztek.15 

Az általunk vizsgált években az évek éves átlagait vettük figyelembe, amelyet 
a következő diagramon ábrázoltunk: 

Migrációs viszonyok 
A népességszám alakulását erősen befolyásolja a migráció alakulása is. Kárpátalján ez a 
rendszerváltás óta veszteségesnek bizonyult. Évente átlagosan 2,5 ezer fővel többen távoztak a 
megyéből, mint érkeztek.15  
Az általunk vizsgált években az évek éves átlagait vettük figyelembe, amelyet a következő diagramon 
ábrázoltunk:  

 

 
11. ábra. Migrációs értékek Kárpátalján 2009–2014-es időszakban (‰) 

(Forrás: Saját szerkesztés a KMSH 2009–2014. évi adatai alapján) 
A külső migrációs értékeket figyelembe véve, a kivándorlás mindig meghaladja a bevándorlás értékét. 
2009‐ben a bevándorlók száma 2567 fő volt, míg a kivándorlóké 3734, a migrációs mérleg értéke így 
1167. Egész 2011‐ig csökken, amikor a migrációs mérleg értéke lecsökken 463‐ra. Ugyan a ki‐ és 
bevándorlók száma nem csökkent, sőt növekedett, de az arányuk megközelítette egymást, így a 
különbözetük, azaz a migrációs mérleg értéke csökkent (11. ábra). 
Ettől kezdve újabb elindul egy lassú emelkedés, egészen 2013‐ig. Itt már drasztikusabb értékek 
mutatkoznak. Okai, hogy megélénkült egyrészt a jobb pénzkeresési lehetőség külföldön való 
munkavállalás során, másrészt a katonaköteles férfiak is nagy arányban külföldön látnak jövőt. 2417 
bevándorlóra 3650 kivándorló jut.  
Ez év októberében kezdődtek Ukrajna és Oroszország közötti zavargások, amelyek valószínűsíthetően 
szintén nagyban hozzájárultak a migráció megélénküléséhez. Ez 2014‐es év értékeiben meg is 
mutatkozik. A bevándorlók száma Kárpátalján eléri a 6592 főt, illetve a kivándorlás értéke 7441 fő lett 
(VI. táblázat). Magyarázata, hogy megnövekedett a katonai behívások száma, illetve a pontoson ezt 
való elkerülés érdekében sokan elhagyták az országot.  
A zavargások folytatódása következtében a migráció mértéke is tovább nőhet.  

Bevándorlás  Kivándorlás  Migrációs mérleg 

2009  2567  ‐3734  ‐1167 

2010  2800  ‐3632  ‐832 

2011  3050  ‐3513  ‐463 

                                                            
15 MOLNÁR D. 2009. 180. 

11. ábra. Migrációs értékek Kárpátalján 2009–2014-es időszakban (‰)
(Forrás: Saját szerkesztés a KMSH 2009–2014. évi adatai alapján)

A külső migrációs értékeket figyelembe véve, a kivándorlás mindig meghaladja 
a bevándorlás értékét. 2009-ben a bevándorlók száma 2567 fő volt, míg a ki-
vándorlóké 3734, a migrációs mérleg értéke így 1167. Egész 2011-ig csökken, 

15 Molnár D. 2009. 180.
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amikor a migrációs mérleg értéke lecsökken 463-ra. Ugyan a ki- és bevándorlók 
száma nem csökkent, sőt növekedett, de az arányuk megközelítette egymást, 
így a különbözetük, azaz a migrációs mérleg értéke csökkent (11. ábra).

Ettől kezdve újabb elindul egy lassú emelkedés, egészen 2013-ig. Itt már 
drasztikusabb értékek mutatkoznak. Okai, hogy megélénkült egyrészt a jobb 
pénzkeresési lehetőség külföldön való munkavállalás során, másrészt a kato-
naköteles férfiak is nagy arányban külföldön látnak jövőt. 2417 bevándorlóra 
3650 kivándorló jut. 

Ez év októberében kezdődtek Ukrajna és Oroszország közötti zavargások, 
amelyek valószínűsíthetően szintén nagyban hozzájárultak a migráció meg-
élénküléséhez. Ez 2014-es év értékeiben meg is mutatkozik. A bevándorlók 
száma Kárpátalján eléri a 6592 főt, illetve a kivándorlás értéke 7441 fő lett (VI. 
táblázat). Magyarázata, hogy megnövekedett a katonai behívások száma, illetve 
a pontoson ezt való elkerülés érdekében sokan elhagyták az országot. 

A zavargások folytatódása következtében a migráció mértéke is tovább nőhet. 

Bevándorlás Kivándorlás Migrációs mérleg

2009 2567 -3734 -1167

2010 2800 -3632 -832

2011 3050 -3513 -463

2012 3059 -3580 -521

2013 2417 -3650 -1233

2014 6592 -7441 -849

VI. táblázat. Kárpátalja migrációs értékei 2009–2014 között
(Forrás: Saját szerkesztés, a KMSH 2009–2014évi adatai alapján)

Összességében elmondható, hogy külső migrációs mérleg negatív tendenciát 
mutat 2009 és 2014 között. A kitelepülések fő okaként könyvelhetjük el a kedve-
zőtlen politikai helyzet, valamint a jelentősen gyengébb életszínvonal elmélyülése 
mind a környező országokhoz, mind Ukrajna belső területeihez képest. 

Általánosan elmondható, hogy a Kárpátaljáról főként a szomszédos or-
szágokba emigrálnak. A kelet felől érkező „migrációs áradat” forrása főként 
a csekély számú, másfélszázezres kárpátaljai magyarság, míg Ukrajna belső 
területei ebben a folyamatban alig vesznek részt. A migrációt így elsősorban 
a magyar-magyar kulturális közelség határozza meg. A fokozódó migrációs 



176 Benedek Viktória

intenzitást az ukrajnai elszigetelődés – EU, Schengen – veszélyérzete, illetve 
az áttelepülés könnyebbé válása is serkenti. Kárpátalja mindazonáltal népesség 
kibocsátó térség, ami nem csak a magyarság körében, de az ukránokra (ruszi-
nokra) is igaz. Mintegy 17 289 ukrán állampolgár tartózkodott Magyarországon 
2008 januárjában.16 A vándorlás okaként felvetődhet Ukrajna instabil politikai 
helyzete, Kárpátalja gazdasági helyzete, illetve az ezekből adódó további tár-
sadalmi hátrányosságok, alacsony életszínvonal.

2012  3059  ‐3580  ‐521 

2013  2417  ‐3650  ‐1233 

2014  6592  ‐7441  ‐849 
VI. táblázat. Kárpátalja migrációs értékei 2009–2014 között 

(Forrás: Saját szerkesztés, a KMSH 2009–2014évi adatai alapján) 
Összességében elmondható, hogy külső migrációs mérleg negatív tendenciát mutat 2009 és 2014 
között. A kitelepülések fő okaként könyvelhetjük el a kedvezőtlen politikai helyzet, valamint a 
jelentősen gyengébb életszínvonal elmélyülése mind a környező országokhoz, mind Ukrajna belső 
területeihez képest.  
Általánosan elmondható, hogy a Kárpátaljáról főként a szomszédos országokba emigrálnak. A kelet 
felől érkező „migrációs áradat” forrása főként a csekély számú, másfélszázezres kárpátaljai 
magyarság, míg Ukrajna belső területei ebben a folyamatban alig vesznek részt. A migrációt így 
elsősorban a magyar‐magyar kulturális közelség határozza meg. A fokozódó migrációs intenzitást az 
ukrajnai elszigetelődés – EU, Schengen – veszélyérzete, illetve az áttelepülés könnyebbé válása is 
serkenti. Kárpátalja mindazonáltal népesség kibocsátó térség, ami nem csak a magyarság körében, de 
az ukránokra (ruszinokra) is igaz. Mintegy 17 289 ukrán állampolgár tartózkodott Magyarországon 
2008 januárjában.16 A vándorlás okaként felvetődhet Ukrajna instabil politikai helyzete, Kárpátalja 
gazdasági helyzete, illetve az ezekből adódó további társadalmi hátrányosságok, alacsony 
életszínvonal. 

 

 
12. ábra. Ki‐ és bevándorlók száma és a migrációs mérleg értéke Kárpátalján 2014‐ben 

(Forrás: Saját szerkesztés, a KMSH 2014. évi adatai alapján) 

                                                            
16 DR. KINCSES ÁRON 2011. 

12. ábra. Ki- és bevándorlók száma és a migrációs mérleg értéke Kárpátalján 2014-ben
(Forrás: Saját szerkesztés, a KMSH 2014. évi adatai alapján)

Érdekességként megvizsgáltuk még külön a 2014-es migrációs értékeit, amely 
a 2013-hoz képest drasztikus számokat mutat (12. ábra). A migrációs mérleg 
csak a Perecsenyi-, Nagybereznai-, és az Ungvári járásokban, illetve Munkácson 
pozitív. Legalacsonyabb Ungváron, ahol - 5 ‰. 

16 Dr. Kincses Áron 2011.
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2014

állandó 
lakosság

Bevándorlások 
száma

Kivándorlások 
száma

Migrációs  
mérleg 

fő fő ‰-ben fő ‰-ben fő ‰-ben

Kárpátalja 1256971 6592 5,2 7441 5,9 -849 -0,7

Ungvár 114048 1089 9,5 1656 14,5 -567 -5,0

Beregszász 23993 236 9,8 330 13,8 -94 -3,9

Munkács 85258 1186 13,9 872 10,2 314 3,7

Huszt 31318 45 1,4 182 5,8 -137 -4,4

Csap 9001 128 14,2 140 15,6 -12 -1,3

Beregszászi járás 51939 291 5,6 368 7,1 -77 -1,5

Nagybereznai járás 26785 198 7,4 136 5,1 62 2,3

Nagyszőlősi járás 120857 446 3,7 504 4,2 -58 -0,5

Volóci járás 24463 183 7,5 227 9,3 -44 -1,8

Ilosvai járás 100043 383 3,8 390 3,9 -7 -0,1

Ökörmezői járás 47953 154 3,2 277 5,8 -123 -2,6

Munkácsi járás 101275 500 4,9 506 5,0 -6 -0,1

Perecsenyi járás 32044 132 4,1 120 3,7 12 0,4

Rahói járás 92542 221 2,4 333 3,6 -112 -1,2

Szolyvai járás 54089 245 4,5 302 5,6 -57 -1,1

Técsői járás 174746 202 1,2 472 2,7 -270 -1,5

Ungvári járás 70407 788 11,2 289 4,1 499 7,1

Huszti járás 96210 165 1,7 337 3,5 -172 -1,8

VII. táblázat. Kárpátalja migrációs számai 2014-es évben
(Forrás: Saját szerkesztés, a KMSH 2014. évi adatai alapján)
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Legnagyobb a kivándorlás Ungváron (VII. táblázat), ahol felülmúlja a be-
vándorlást és Munkácson, ahol azonban a bevándorlók száma még magasabb. 
A Técsői- és Ökörmezői járásokban a kivándorlás kétszerese a bevándorlás 
értékének.

Összegzés 

Célunkat, miszerint képet kapjunk Kárpátalja népességszámának alakulásáról 
2009-2014-es időszakban, illetve kíváncsiságunk afelé, hogy a változásokat mi-
vel lehet összefüggésbe hozni, sikerült teljesíteni. Alapvetően a kutatás 2013.
évvel bezárult volna, azonban az adatokat megfigyelve célszerűnek láttuk ki-
terjeszteni az adatgyűjtést. Annak fényében, hogy a 2013-ban bekövetkezett 
jelentős változások a következő év adataiban mutatkoznak meg, szélesítettük 
a tárgyalt időszakot, így vizsgáltuk a 2014-es évet is. 

A tanulmány elkészítése közben sikerült elmélyülni Kárpátalja közigazga-
tási egységeinek jellemzőiben és megismerkedni a hozzá tartozó demográfiai 
mutatókkal. A dolgozatban a születések-, a halálozások számát, a természetes 
szaporulatot és a külső migráció migrációs mérlegét, valamint annak alkotóit, 
a ki- és bevándorlás értékeit vettük alapul.  

Térképen ábrázoltuk az Kárpátalja közigazgatási egységeit és azoknak kü-
lönböző változásait. Egyes éveket külön-külön is megvizsgáltunk. 

Összegzésként pedig kiszámoltuk különböző tényezők okozta átlagértékeket, 
illetve hogy a természetes szaporulat vagy a migrációs mérleg van nagyobb 
hatással a megye népesség számának alakulására.  

A születési ráta, még mindig magasabb, mint a halálozási ráta, vagyis po-
zitív a természetes szaporulat Kárpátalján. A természetes szaporulat értéke 
2009–2014 között 3545 fő átlagosan évente. 

A külső migrációs mérleg negatív tendenciát mutat 2009 és 2014 között. 
A kitelepülések fő okaként könyvelhetjük el a kedvezőtlen politikai helyze-
tet, valamint a jelentősen gyengébb életszínvonal elmélyülését a környező 
országokhoz, illetve Ukrajna belső területeihez képest. A migrációs mérleg 
2009–2014 között -844 fő átlagosan évente. 

A pozitív előjelű természetes szaporulat és a negatív előjelű migrációs mérleg 
értékei mutatják, hogy a megye népessége még nő.  2009–2014 között a né-
pesség évente átlagosan 2701 fővel növekedett.
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