
I./1. A demográfia fogalma, adatforrásai. Magyarország 
jellemző demográfiai adatai. Korfa, természetes népmozgalmi 

mutatók (natalitás, mortalitás, fertilitás, reprodukció), 
migráció. Nyers, specifikus és standardizált arányszámok. 

Standardizálás
Készítette: Bikás Luca 2018.03.13.



Demográfia fogalma:

A demográfia a népesség számát és összetételét a népesség állapotát, 
valamint az abban végbemenő változásokat a népesedési folyamatokat 
a földrajzi, a társadalmi és a gazdasági környezettel összefüggésben, 
megfigyelések alapján, sajátos módszerekkel elemző tudomány. A 
népesség száma és összetétele mindig egy meghatározott időpontra 
vonatkozó állapotot tükröz.



Adatforrásai:



Magyarország jellemző demográfiai adatai:



Korfa:
• A népesség kor és nem szerinti összetételét szemlélteti
• A férfi, mint a női lakosság korévek (vagy korosztályok) szerinti létszámviszonyait 

összetett szalagdiagramon mutatja be abszolút számokkal és/vagy százalékos 
megoszlásban



Natalitás:

• Élveszületés minden olyan magzat világrajövetele, aki az életnek 
valamilyen jelét adja (az összes születés száma csökkentve a 
halvaszületések számával)

• Nyers élveszületési arányszám (É): az élve születések éves száma a 
népesség 1000 főjére vonatkoztatva.

• Élveszületési arányszám
• 2014-ben 9,5 /1000
• 2015-ben 9,4 /1000
• 2016-ban 9,7 /1000



Fertilitás:

Teljes termékenységi arányszám: kifejezi, hogy egy adott év kor szerinti születési 
gyakorisága mellett, egy nő élete folyamán hány gyermeknek adna életet. Kettő 
körüli eredmény stagnálást, magasabb érték szaporodást, alacsonyabb érték 
jövőbeni népességfogyást jelez



Mortalitás:
• Egy adott populációban megfigyelhető halálozások gyakoriságára 

vonatkozó statisztika
• A különböző társadalmi csoportokra számított halálozási mutatók 

szoros kapcsolatban állnak az adott népesség fejlettségével, 
életszínvonalával és egyenlőtlenségi viszonyaival

• A haláloki osztályozás a morbiditási mutatószámok számításánál is 
alkalmazott kódrendszer alapján történik (BNO= Betegségek 
Nemzetközi Osztályozása)



Reprodukció:

• A természetes szaporodási arányszám (T), ami az élveszületési
arányszám (É) és a halálozási arányszám (H) különbsége:

• T=É−H=Az élveszülöttek évi száma/A népesség évközepi
száma×1000−Az elhaltak évi száma/A népesség évközepi száma×1000

• Ha a különbség pozitív, akkor természetes szaporodás, ha negatív, 
akkor természetes fogyás jellemzi a populációt.



Migráció:

• A vándorlás (migráció) körébe tartozik az ország határain belüli 
lakóhelyváltoztatás belsővándorlás és az országok közötti ún. külső 
vándorlás, beleértve a bevándorlást (immigráció) és a kivándorlást 
(emigráció)

• Általa megváltozik a vizsgált populáció száma és struktúrája
• A résztvevők számára a környezet (természeti, társadalmi, gyakran 

életmód) megváltozását jelenti
• A népvándorlások új és gyors reagálást igénylő népegészségügyi 

problémákat is felvethetnek (pl. betegségek behurcolása, akár 
járványok terjedése).



Nyers, specifikus és standardizált 
arányszámok:
• Az arányszámok vonatkozhatnak a teljes populációra: nyers 

arányszámok 
• Vagy specifikusan a populáció valamely jellemző szerint (kor, nem 

stb.) meghatározott rétegeire, osztályaira
• A vizsgálatba vont populációk eltérő összetételéből származó 

torzítások kiküszöbölésére az epidemiológiában leggyakrabban 
alkalmazott korrekciós statisztikai eljárás a standardizálás

• A standardizálásnak két alaptípusa van: direkt standardizálás;indirekt 
standardizálás.



A direkt standardizálás:

• Alapját egy rögzített összetételű (természetes vagy az elemzés 
számára képzett) populáció, az ún. standard populáció képezi

• Standard populációnak rétegek szerinti megoszlása közös súlyként, 
standardsúlyként szerepel minden populációra nézve az 
összehasonlító vizsgálatban

• A módszer a standardizált arányszámot (SA) egy-egy vizsgált 
populációban az adott populáció saját rétegspecifikus arányszámaiból 
a standard súlyokkal súlyozva számítja



Az indirekt standardizálás 

• A standard populáció rétegspecifikus arányszámait használjuk fel az 
összehasonlíthatóság biztosításához

• A standard populáció rétegspecifikus arányszámait a vizsgált 
populáció réteglétszámaival súlyozzuk, s ezáltal megállapítjuk, hogy 
mennyi lenne a várható esetszám a vizsgált populációban, ha a 
rétegspecifikus arányszámok megegyeznének a standard 
populációéval


