
A kárpátaljai magyarság
demográfiai felmérése

3. Felekezeti összetétel
• A kárpátaljai magyarság felekezeti megoszlása számot-

tevően átalakult az elmúlt 75 évben a reformátusok 
javára.

• A felekezeten kívüli népesség aránya továbbra is rend-
kívül alacsony.

4. Korcsoportos és nemi összetétel
• Folytatódott a kárpátaljai magyar lakosság elöregedé-

se. A 100 gyerekkorúra jutó időskorúak száma 2001-
ben még csak 94 volt, 2017-ben pedig már 146.

• Szintén az elöregedés jele, hogy míg 2001-ben 1000 
férfira 1077 nő, addig 2017-ben 1000 férfira már 
1108 nő jutott.

További részletek:
bgazrt.hu/npki/kutatasok/summa_2017
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Köszönetnyilvánítás
A SUMMA 2017 kutatócsapata ezúton is szeretne kö-
szönetet mondani:
• a Bethlen Gábor Alapnak és dr. Grezsa István kor-

mánybiztosnak a kutatás támogatásáért;
• a kutatás 170 kérdezőbiztosának;
• valamint mindazon kárpátaljaiaknak, akik válaszadá-

sukkal segítették a kutatást.
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A KUTATÁS CÉLJA

A legutóbbi, 2001-es ukrán népszámlálás szerint Kár-
pátalján 152 ezer fő vallotta magát magyar nemzetiségű-
nek, azonban az azóta eltelt – meglehetősen mozgalmas 
– időszak népesedési és etnikai viszonyairól nagyon ke-
veset tudni. 

A SUMMA 2017 kutatás fő célja éppen ezért a magyar 
közösség számának, települési megoszlásának, egyes de-
mográfiai jellemzőinek, valamint ideiglenes migrációjá-
nak a felmérése.

A kutatás a kárpátaljai magyar településterületen végre-
hajtott kérdőíves adatgyűjtésre épült. A felmérés arra a 
111 kárpátaljai magyarlakta településre terjedt ki, ahol a 
2001-es népszámlálás szerint legalább 100 magyar nem-
zetiségű lakos élt.

A kutatás 2017 nyarán 312 mintavételi ponton zajlott 
(egy mintavételi pont 20 magyar háztartásból állt). A fel-
mérés során 170 kérdezőbiztos segítségével gyűjtöttünk 
információt több mint 23 ezer főről, ebből közel 22 ezer 
magyar nemzetiségű lakosról, a magyarok 2001-es lét-
számának hetedéről. 

A kérdezőbiztosok eligazítása Beregszászon

A kérdezőbiztosok az adott mintavételi pont összes ház-
tartásában rákérdeztek a háztartás minden lakosának ne-
mére, korára, nemzetiségére, anyanyelvére, felekezetére, 
legmagasabb iskolai végzettségére, fő foglalkozására, az 
évi 1 hónapot meghaladó külföldi tartózkodás hosszára 
és helyére, valamint a legutóbbi népszámlálás időpontjá-
ban a tartózkodás helyére.

1. Létszám
• 2017-ben a kárpátaljai magyarok száma 131 ezer főre 

becsülhető.
• A 2001-es népszámláláshoz képest a magyar lakosság 

száma 21 ezer fővel (13,7%-kal) csökkent. A csökke-
nés mértéke kisebb, mint a többi Kárpát-medencei 
magyar kisebbség fogyatkozása 2001 után.

2. Állandó és ideiglenes migráció
•	 2001 óta a kárpátaljai magyarok migrációs vesztesége 

15 ezer fő. 2013 után az elvándorlás mértéke meg-
nőtt.

•	 A kárpátaljai magyarok 22%-a legalább 1 hónapot, 
9%-a pedig az évnek több mint a felét külföldön töl-
tötte 2016 folyamán.

•	 A tartós külföldi tartózkodás legnépszerűbb célorszá-
ga továbbra is Magyarország, valamint Csehország.

A LEBONYOLÍTÁS MÓDJA EREDMÉNYEK

A felmért települések a magyarok helyi arányával


