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GGáábrity Molnbrity Molnáár Irr Iréén:n:

VajdasVajdasáág ng néépesspesséégmozggmozgáása sa 
az utaz utóóbbi fbbi féél l éévszvszáázadbanzadban

KKéérdrdéések?sek?
•• NNééhháány ny éév mv múúlva kikkel lva kikkel éés hs háány lakossal fog ny lakossal fog 

Szerbia csatlakozni az EurSzerbia csatlakozni az Euróópai Unipai Unióóhoz?hoz?
•• A jelenlegi nA jelenlegi néépesspesséégmozgalmi mutatgmozgalmi mutatóókkal, kkal, 

Szerbia/VajdasSzerbia/Vajdasáág lakossg lakossáággáának mi lesz a nak mi lesz a 
„„ssúúlyalya”” a ra réégigióó munkaermunkaerőőpiacpiacáán vagy politikai n vagy politikai 
ererőőnlnlééttéében?ben?

•• A szerbek A szerbek „é„északra vonulszakra vonuláásasa””, vagy a vajdas, vagy a vajdasáági gi 
magyarok szmagyarok száámmáának zsugorodnak zsugorodáása mit hoz a sa mit hoz a 
jjöövvőőben?ben?

•• Mivel Mivel áállllííthatthatóó le a negatle a negatíív migrv migráácicióós szalds szaldóó??
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DemogrDemográáfiai jellemzfiai jellemzőők:k:
1. 1. SzerbiaSzerbia nnéépesspesséége alig nge alig nöövekszik: 7.498.001vekszik: 7.498.001 (2002)(2002)
•• NNéépesspesséégngnöövekedvekedéés 1945 s 1945 óóta pozitta pozitíív, de a v, de a 

termterméészetes szaporulat Koszovszetes szaporulat Koszovóó nnéélklküül negatl negatíívv
•• MigrMigráácicióós szalds szaldóó negatnegatíívv
•• A vA váárosban rosban ééllőő lakosslakossáág arg aráánya fnya féél l éévszvszáázad alatt zad alatt 

meghmeghááromszorozromszorozóódott.dott.

2. 2. VajdasVajdasáágg nnéépesspesséége 1981 ge 1981 óóta stagnta stagnáál: 2 millil: 2 millióó
•• TermTerméészetes szaporulat erszetes szaporulat erőősen negatsen negatíívv
•• MigrMigráácicióós szalds szaldóó negatnegatíívv
3. A 3. A vajdvajd. magyarok. magyarok vitvitáális indexe: 0,51 (1 helyett).lis indexe: 0,51 (1 helyett).

Szerbia Szerbia 
termterméészetes szetes 
szaporulataszaporulata

––

VajdasVajdasáággal ggal 
KoszovKoszovóó
nnéélklküüll

 

Borski
Branicevski

Beograd-grad

Jablanicki

Kolubarski

Macvanski

Moravicki

Nisavski

Pcinjski

Pirotski

Pomoravski

Rasinski

Raski

Sumadijski

Topolicki

Zajecarski
Zlatiborski

Montenegro

Juzno-backi

Juzno-banatski

Severno-backiSeverno-banatski

Srednje-banatski

Sremski okrug

Zapadno-backi

Kosovski
Kosovsko-pomoravski

Pecki

Prizrenski

Rate

-18.0 - -7.0

-6.9 - -3.0

-2.9 - .0

.1 - 5.0

5.1 - 16.6
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Szerbia lakossSzerbia lakossáággáának nemzetisnak nemzetiséégi gi öösszetsszetéétele tele 
KoszovKoszovóó nnéélklküül l -- 20022002

Magyar
4%

Roma
1%

Bosnyák
2%

Jugoszlá
v

1%

Szerb
83%

Egyéb
8%

VajdasVajdasáág ng néépesspessééggéének alakulnek alakuláása sa 
19481948--20022002

290 207339 461385 356423 866442 561428 932Magya-
rok

2 024 4872 013 8892 034 7721 952 5331 854 9651 663 212Vajda-
ság

200219911981197119611948Régió
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VajdasVajdasáág kistg kistéérsrséégeinek ngeinek néépesspessééggéében ben 
jelentjelentőős elts eltéérréések vannak.sek vannak.

A kA kéét nt néépszpszáámlmláálláás ks köözzöött 1991tt 1991--2002: 2002: 
•• ÉÉszakszak--BBáácska, Kcska, Köözzéépp--BBáánnáát, Dt, Dééll--BBáánnáát t éés s 

ÉÉszakszak--BBáánnáát lakosainak szt lakosainak szááma csma csöökkent, az kkent, az 
alacsony alacsony natalitnatalitááss éés az elvs az elváándorlndorláás miatt s miatt 
(pl. Ada (pl. Ada éés Zentas Zenta )),,

•• mmííg Nyugatg Nyugat--BBáácska, Dcska, Dééll--BBáácska cska éés Szers Szeréémsmséég g 
lakosainak szlakosainak szááma nma nőőtt, a tt, a betelepbetelepíített tett 
menekmeneküülteknek klteknek kööszszöönve nve 
(pl. (pl. StaraStara PazovaPazova, , ÚÚjvidjvidéék, k, TemerinTemerin). ). 

Népsűrűség a Vajdaságban 
(fő/km²)

87,390,9Szerémség
69,076,6Bánát

120,2109,9Bácska
94,4893,64Vajdaság

20021991Évszám
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VajdasVajdasáági ngi néépesspesséég termg terméészetes szetes 
szaporulata negatszaporulata negatíívv

Tito idejTito idejéében nben néépesspesséégngnöövekedvekedéés, uts, utáána stagnna stagnáállááss
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VajdasVajdasáág etnikai tg etnikai téérkrkéépe pe -- 20022002

Vajdaság lakosságának (2.013.889) 
nemzetiségi összetétele - 2002

VajdasVajdasáág lakossg lakossáággáának (nak (2.013.8892.013.889) ) 
nemzetisnemzetiséégi gi öösszetsszetéételetele -- 20022002
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TanulsTanulsáággos tendenciaos tendencia: : lakosslakossáágcsere tgcsere töörtrtééniknik! ! 
A szerbek tA szerbek töömegesen betelepmegesen betelepüülnek,  lnek,  
a kisebbsa kisebbséégek emigrgek emigráálnak.lnak.
-- Tervezett betelepTervezett betelepííttéések (kolsek (kolóóniniáák) Tito idejk) Tito idejéében ben 
(180.000 boszniai szerb (180.000 boszniai szerb éés montenegrs montenegróói), i), 
-- MilosevityMilosevity idejidejéében a menekben a meneküültek ltek 3/4 r3/4 réésze sze 
ddéélnyugatlnyugat BBáácskcskáábanban éés s SzerSzeréémsmséégbengben telepedett letelepedett le: : 
kb. 250.000 kb. 250.000 

EredmEredméény:ny:
VajdasVajdasáág lakossg lakossáággáánnakak 13%13%--aa friss menekfriss meneküültlt! ! 
Ma Ma VajdasVajdasáágngnaak 2/3k 2/3--a szerba szerb
kb. a fele kb. a fele őőshonosshonos (autochton)(autochton), , 
a ma máásik fele sajsik fele sajáátstsáágos mentalitgos mentalitáássúú betelepbetelepíítetttett
((kolonistakolonista, , imigrimigráánsns, vagy menek, vagy meneküült)lt)..
A kisebbsA kisebbséégek begubgek begubóóznak, kommunikznak, kommunikáácicióóhihiáányny

A vajdasA vajdasáági magyarok tergi magyarok terüületi megoszlleti megoszláása sa 
–– ttöömbmböössööddéés a Tisza ments a Tisza mentéénn
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A magyarok száma/részaránya a Vajdaságban:A magyarok szA magyarok száámama/r/réészarszaráánya anya a VajdasVajdasáágbangban::

Gyors Gyors üütemteműű ffogyatkozogyatkozááss

RRéészarszaráány: ny: 14,28%.14,28%.

((-- 159 380)159 380)

290 207290 207

40 40 éév v 
mmúúlvalva

20022002

EttEttőől kezdve cl kezdve cssöökkenkkenőő
nnéépesspesséégg

RRéészarszaráány: ny: 24%24%

(+ 70 953)(+ 70 953)

449 587449 587

60 60 éév v 
mmúúlvalva

19611961

NNöövekvvekvőő nnéépszaporulatpszaporulat
VajdasVajdasáági lakossgi lakossáág g 
rréészarszaráánynyáában: ban: 26%26%

378 634378 63419001900--
banban

A vajdasA vajdasáági magyar ngi magyar néépesspesséég demogrg demográáfiai fiai 
áállapotllapotáát mutatt mutatóó jelzjelzőőszszáámokmok

1,621,62
1,50 alatt 1,50 alatt 

19911991--benben
20022002--benben2,32,3ÁÁtlagos gyermeksztlagos gyermekszáámm

0,7430,743
1,1421,142
1,3631,363

19711971--benben
19911991--benben
20022002--benben

0,400,40
Az Az ööregedregedéési index (a 60 si index (a 60 éévtvtőől l 

ididőősebbek arsebbek aráánya a 0nya a 0––19 19 ééves ves 
korcsoporthoz viszonykorcsoporthoz viszonyíítva)tva)

37,7 37,7 éévv
41,5 41,5 éévv
43,1 43,1 éévv

19711971--benben
19911991--benben
20022002--benben

30 30 éévvÁÁtlagtlagééletkorletkor

16,59%16,59%
19,25%19,25%

19911991--benben
20022002--benben10,0%10,0%65 65 éévnvnéél idl időősebb nsebb néépesspesséég arg aráánya nya 

az az öösszes nsszes néépesspesséég szg száázalzaléékkáábanban

MagyarokMagyarokHatHatáárréértrtéékk
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LakossLakossáággööregedregedééss
MagyarokHatárérték

1,37
0,71
0,51

1961-ben
1991-ben
2002-ben

1,00
Vitális index 
(0–14 évesek és 60 

éves/idősebbek aránya)

0,52
0,50

1991-ben
2002-ben1,00Születés és halálozás 

egymás közti aránya

18,89
21,13

1991-ben
2002-ben…Halálozási ezrelék

10,68
9,60

1991-ben
2002-ben14,3Születési ezrelék

A mA múúlt szlt száázadban:zadban: BBáácskcskáábanban kkéétszertszer gyorsabbangyorsabban
nnöövekedettvekedett a a nnéépesspesséégg, mint , mint BBáánsnsáágbangban, , ééss negyednegyedéévelvel
lassabbanlassabban mint mint SzerSzeréémsmséégbengben..

A magyarok szA magyarok száámmáának csnak csöökkenkkenéésséét okozta t okozta 
((--50 000 a 9050 000 a 90--es es éévekben) :vekben) :
1. T1. Töömeges elvmeges elváándorlndorlááss
2. Gyenge sz2. Gyenge szüületletéési si éés ers erőős hals haláálozlozáási arsi aráány ny 
3. Asszimil3. Asszimiláácicióó

SzSzóórvrváánynyéélet:let:
A vajdasA vajdasáági magyarsgi magyarsáágnak egyharmada hgnak egyharmada háátrtráányos nyos 
nyelvinyelvi--etnikai helyzetben etnikai helyzetben éél. Majdnem a fele (130.000), a l. Majdnem a fele (130.000), a 
szerbsszerbsééggel ggel „„nagy felnagy felüületen leten éérintkezverintkezve””, az egyre , az egyre 
ererőőssööddőő identitidentitáásvesvesztsztéés folyamata fele halad.s folyamata fele halad.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


10

A magyar A magyar éérdekeltsrdekeltsééggűű öönkormnkormáányzatok nyzatok ––
ttöömbmagyarsmbmagyarsáág: Szabadka, Kishegyes, Topolya, g: Szabadka, Kishegyes, Topolya, 

Magyarkanizsa, Zenta, Ada, CsMagyarkanizsa, Zenta, Ada, Csóóka, ka, ÓÓbecsebecse

Régió/község Összlakosság 
száma 2002

Magyarok
száma 2002

% aránya
2002-ben

Észak-Bácska: 200 140 87 181 43,56
Szabadka 148 401 57 092 38,47

Topolya 38 245 22 543 58,94

Dél-Bácska 593 666 55 128 9,28
Óbecse 40 987 20 018 48,84
Újvidék 299 294 15 687 5,24

Nyugat-Bácska 214 011 21 825 10,20
Észak-Bánát 165 881 78 551 47,35

Ada 18 994 14 558 76,64
Kanizsa 27 510 23 802 86,52
Zenta 25 568 20 587 80,52

Közép-Bánát 208 456 27 842 13,35
Nagybecskerek 132 051 14 211 10,76

Dél-Bánát 313 937 15 444 4,92
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EmigrEmigráácicióós hulls hulláámokmok

•• NyugatNyugat--eureuróópai pai éés a fejlett ts a fejlett tőőkkéés s 
orszorszáágokban valgokban valóó ideiglenes munkavideiglenes munkaváállalllalááss a a 
Tito vilTito viláágban, 1965 utgban, 1965 utáán kezdn kezdőőddöötttt

•• 7070--8080--as as éévekben vekben gazdasgazdasáági emigrgi emigráácicióó --
iriráánya a nyugatnya a nyugat-- éés ks köözzéépp--eureuróópai orszpai orszáágok: gok: 
NSZK, Ausztria NSZK, Ausztria éés Franciaorszs Franciaorszáágg

•• 9090--es es éévekben a gazdasvekben a gazdasáági elvgi elváándorlndorláást st 
kiegkiegéészszíítette a tette a politikai emigrpolitikai emigráácicióó –– iriráánya az nya az 
óóceceáántntúúlili áállamokllamok

A dA déélszllszlááv hv hááborborúú (1990(1990--2000)2000)

A jugoszlA jugoszláávok kivvok kiváándorlndorláássáának nak úúj dimenzij dimenzióója:ja:
•• a ta táávozvozáás politikai s politikai éés pszichols pszicholóógiai jelleggiai jellegűű; ; 
•• a ha hááborborúú/katonai mozg/katonai mozgóóssííttáás veszs veszéélye, lye, 
•• LeszegLeszegéényednyedéés, hiperinfls, hiperinfláácicióó
•• JJöövvőőkkéép hip hiáánya a fiataloknnya a fiataloknáál tl töömeges meges 

emigremigráácicióója: Kanada, Ausztrja: Kanada, Ausztráália, lia, 
NNéémetorszmetorszáág, Magyarorszg, Magyarorszáágg……

•• TTííz z éév alatt 200 ezer fiatal diplomv alatt 200 ezer fiatal diplomáás ment els ment el
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A magyar emigrA magyar emigráácicióós vesztess veszteséégg

•• A 2. vilA 2. viláághghááborborúú ututáán Jugoszln Jugoszlááviviáábbóól l 
harmincezer magyar kharmincezer magyar kööltltöözzöött el, tt el, éés hs húúszezer szezer 
vvéérbosszrbosszúú ááldozata lett (1945)ldozata lett (1945)

•• 19481948––1991 k1991 köözzöött 69 193 ftt 69 193 főő ment kment küülflfööldre ldre (Kocsis)(Kocsis)
-- 19651965––1970 k1970 köözzöött : 16 627 tt : 16 627 
-- 19801980--as as éévekben: 25 228vekben: 25 228

•• 9090--es es éévekben: kb. 50 000vekben: kb. 50 000
•• LegtLegtööbb magyar a szabadkai, bb magyar a szabadkai, úújvidjvidééki, topolyai, ki, topolyai, 

zomborizombori éés s adaiadai kköözszséégekbgekbőől kelt l kelt úútratra

A vajdasA vajdasáági magyarsgi magyarsáág nem csak g nem csak 
szszáámossmossáággáában, identitban, identitáástudatstudatáában ban éés emberi, s emberi, 
kköözzöösssséégi jogaiban veszgi jogaiban veszíített sokat az elmtett sokat az elmúúlt lt 
éévtizedek sorvtizedek soráán, n, 
de sokkalta sde sokkalta súúlyosabb szlyosabb száámmáára az a vesztesra az a veszteséég, g, 
amelyet viszonylagos amelyet viszonylagos gazdasgazdasáági gi éés s 
intellektuintellektuáális erlis erőőnlnlééte, tte, táársadalmi szerepersadalmi szerepe
tekintettekintetéében szenvedett el. ben szenvedett el. 

A sA súúlyveszlyveszííttéés, az emigrs, az emigráácicióóval, asszimilval, asszimiláácicióóval val 
egyegyüütt tovtt továább folytatbb folytatóódik. Szerbidik. Szerbiáában, a ban, a 
privatizprivatizáácicióós s éés vagyons vagyon--visszaszvisszaszáármaztatrmaztatáás s 
kirekesztettjei/kkirekesztettjei/káárvallottjai a kisebbsrvallottjai a kisebbséégekgek……
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MenekMeneküültkltkéérdrdéés s -- atrocitatrocitáások sok 

MenekMeneküülthulllthulláámok Vajdasmok Vajdasáágban: gban: 
•• 1990, 1993, 19951990, 1993, 1995--ben tben tööbb mint 270 ezer bb mint 270 ezer 

menekmeneküült telepedett lelt telepedett le
•• az az öösszes szerbiai meneksszes szerbiai meneküült 40%lt 40%--a, a, 
•• VajdasVajdasáág lakossg lakossáággáának pedig 13%nak pedig 13%--a a 
•• menekmeneküültek 92%ltek 92%--a szerb nemzetisa szerb nemzetisééggűű
•• A menekA meneküültek szltek szááma ma ÚÚjvidjvidéékenken 25 000, 25 000, RumRumáánn

66--8000, 8000, ZomborbanZomborban, , PancsovPancsováánn, , IndijIndijáábanban, , 
SzabadkSzabadkáánn 6000 f6000 főő. . 

Az UNHCR adatai:Az UNHCR adatai:
SzerbiSzerbiáában kb. ban kb. 

800.000 menek800.000 meneküült lt 
tarttartóózkodik, zkodik, 

nagy rnagy réésze sze 
vvééglegesen itt glegesen itt 
szeretne szeretne 
letelepedni, letelepedni, 

kisebbik hkisebbik háányaduk nyaduk 
vissza szeretne vissza szeretne 
kkööltltöözni zni 
szszüüllőőffööldjldjéére, re, 

vagy mvagy máás orszs orszáágba gba 
kkíívváán emigrn emigráálni.lni.

A menekült lakosság eloszlása 
Vajdaságban
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Kb. fKb. féélezer incidens Vajdaslezer incidens Vajdasáág g 
terterüületletéén (2003, 2004)n (2003, 2004)

JJÖÖVVŐŐTERVEK:TERVEK:
BERUHBERUHÁÁZZÁÁSOK SOK –– ÉÉLETMINLETMINŐŐSSÉÉG EMELG EMELÉÉSESE

1. A natalitás, gyemekvédelem emelése 
2. teljességigényű, működőképes infrastruktúra
3. Regionális fejlesztési tervek kidolgozása az 
elitemigráció csökkentése céljából
4. Együttműködő határmenti kapcsolatok - a beruházási 
és vállalkozási hajlam emelése.

STABIL INTSTABIL INTÉÉZMZMÉÉNYHNYHÁÁLLÓÓZATOK ZATOK 

1. Az oktatás- és a művelődési intézmények hálózata
2. Településkapcsolatok - a régiófejlesztési stratégia és 

együttműködés kidolgozása (folyamatos határon túli 
szakemberi közreműködés)

3.  Az EU csatlakozás elősegítése, stabil jövőkép.
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