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A szomszédos országokból és elődállamaikból 
áttelepülők eloszlása a költözés éve szerint 



Az 1985 óta a szomszédos országokból és 
utódállamaikból áttelepülők száma 
járásonként, 2011 



Románia    Szlovákia 

Az 1985 óta áttelepülők száma 
járásonként, származási ország szerint 

2011 



Szerbia     Ukrajna 

Németország  Ausztria 

Az 1985 óta áttelepülők száma járásonként, 
származási ország szerint 2011 



Ausztria 

Németország 

Az 1985 óta áttelepülők száma járásonként, 
származási ország szerint 2011 



A szomszédos országokból 
és elődállamaikból az egyes 

időszakokban érkezett 
áttelepülők száma 

járásonként 

2008-2011 

1985-1989 



A felsőfokú végzettségű áttelepülők aránya az 
áttelepülő népességén belül  

mínusz 
a járások felsőfokú végzettségű lakosainak 

aránya az összlakosságon belül 
2011 



 

Járások, amelyekre feltételezhetően 

kiterjednek a határon átnyúló 

agglomerációk, 2011 

 



Áttelepülők (N=28772 fő) 1985-1989  
1990-

1995 
1996-1999 2000-2003 

2004-

2007 
2008-2011 Össz. (fő) 

Román nemzetiségű (%) 7% 23% 10% 21% 17% 21% 18 804(100%) 

Szlovák nemzetiségű (%) 5% 6% 4% 7% 19% 59% 3 242 (100%) 

Ukrán nemzetiségű (%) 5% 19% 17% 24% 17% 18% 4 061 (100%) 

Szerb nemzetiségű (%) 2% 34% 15% 13% 13% 23% 2 665 (100%) 

Fenti nemzetiségűek össz. 

(%) 6% 22% 11% 19% 17% 25% 100% 

Fenti nemzetiségűek össz. 

(fő) 1705 6206 3167 5502 4936 7256 28772 

Fenti nemzetiségűek össz. 

fő/év 341 1034,333 791,75 1375,5 1234 1814 1065,63 

Fenti nemzetiségűek össz. 

aránya az összes 

áttelepülőből 7% 8% 13% 14% 21% 29% 13% 

Az 1985 után a Kárpát-medence 

államaiból és azok elődállamaiból 

Magyarországra áttelepülő nem magyar 

nemzetiségű népesség aránya egyes 

időszakokban 
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Az 1985 után áttelepült népesség egyes nem magyar nemzetiségű csoportjainak létszáma az 
adott nemzetiség teljes magyarországi népességének arányában (N=548035fő) 



 

A román, szlovák, szerb és német nemzetiségűek száma járásonként és ugyanezen 
nemzetiségek száma az 1985 után áttelepülők nélkül (2011-es népszámlálási adatok, 

1990-es népszámlálási adatok, KSH, saját szerkesztés) 



 

A román, szlovák, szerb és német nemzetiségűek száma járásonként és ugyanezen 
nemzetiségek száma az 1985 után áttelepülők nélkül (2011-es népszámlálási adatok, 

1990-es népszámlálási adatok, KSH, saját szerkesztés) 
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Az őshonos nemzetiségi 

településterületen élők száma 2011 

Az őshonos nemzetiségi 

településterületen élő nemzetiségi 

lakosok aránya az adott nemzetiség 

származási csoportjának (ld. 

őshonos/áttelepült) összlétszámán 

belül (zárójelben arány a budapesti 

közösségek beszámítása nélkül) 2011 

Őshonos román közösségek (1990) 4674 43,5% (49,3%) 

Áttelepült román közösségek 1525 8,1% (11,3%) 

Őshonos szlovák közösségek (1990) 4823 46,1% (49,9%) 

Áttelepült szlovák közösségek 261 8,3% (10,2%) 

Őshonos szerb közösségek (1990) 1069 36,8% (42,2%) 

Áttelepült szerb közösségek 706 26,8% (38,7%) 

Őshonos ruszin közösségek (2001) 171 8,3% (12,8%) 

Áttelepült ukrán közösségek 38 0,9% (1,3%) 

Őshonos német közösségek (1990) 14152 45,9% (50,2%) 

Áttelepült német közösségek 1313 18,6% (22,4%) 

Az őshonos (vidékies) nemzetiségi 

településterületen élő 

nemzetiségi lakosok koncentrációja 
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Vizsgált Kárpát-
medencei

nemzetiségek
összesen

(22608 fő)
Feltételezhetően az adott nemzetiség Kárpát-medencei kisebbségi közösségeiből származó áttelepülői

Máshonnan származó áttelepülők

Anyaországból vagy az adott nemzetiség elsődleges Kárpát-medencei településterületéről származó áttelepülők

A Kárpát-medence sajátos nemzetiségi mintázatainak megjelenése a Magyarországra áttelepülő 
népességben: a nem a származási ország többségi nemzetéhez tartozó és nem magyar áttelepülők száma 


