
1. Több mint 7 milliárdan vagyunk
Társadalmi folyamatok a 21. század küszöbén

Hol és miért nő a népesség száma?
Hol és miért alakultak ki Földünk nagy népességtömörülései?
Melyek a fiatalodó és öregedő társadalmak problémái?
Hogyan függ össze a gazdasági fejlettséggel a foglalkoztatottság?
Miért nem jut elegendő élelmiszer mindenkinek? Melyek az élelmiszerválság okai?
Melyek a városfejlődés folyamatai és ellentmondásai? Miért az okosvárosoké a jövő? 
Meddig növekednek a nagyvárosok? Mi jellemzi a globális városokat?
Melyek az urbanizációs problémák?
Miért vándorolnak az emberek? Melyek a nemzetközi migráció okai és hatásai?

Ezekre a kérdésekre is választ kapsz ebben a fejezetben.
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1. Több mint 7 milliárdan vagyunk

A víz beszerzése Indiában
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1. Földünk népessége
Több mint 7 milliárdan vagyunk

A népszámlálás 5-10 évente szervezett  országos adat-
gyűjtés, aminek célja, hogy az összegyűjtött adato- 
kat hasznosítsák a társadalmi-gazdasági folyamatok 
tervezéséhez. A népszámlálás alkalmával információt  
kapunk a születések és a halálozások számáról, a családi  
állapotról. Az állampolgárok válaszolhatnak arra  
a kérdésre is, hogy melyik nemzetiséghez tartoznak, 
gyakorolják-e vallásukat. Azt is megtudjuk, hogy mennyi 
 az aktív keresők száma, milyen a lakosság iskolázottsága, 
de azt is, hogy milyenek a lakásviszonyok.

Hol és miért nő a népesség száma? 

Egy ország népességének számát a természetes sza-
porodás és a vándorlási kü lönbözet határozza meg.  
A népességszám változásának egyik meghatározó té - 
nyezője a természetes szaporodás (vagy természetes 
fogyás), azaz az élveszületések és a halálozások számá-
nak különbsége, melyet általában ezer lakosra vetítve 
ezrelékben (‰-ben) adnak meg. 

A gyűjtögetéssel, vadászattal foglalkozó őseink csak állandó 
vándorlással tudták biztosítani a létfenntartáshoz szükséges 
élelmet. A 20-30 főből álló nagycsaládok létszáma alig emel-
kedett, a népességszám növekedése rendkívül lassú volt. 
A változást a földművelésre való áttérés, és az ezzel együtt 
járó letelepedés jelentette Kr. e. 10 000 körül. Az állandó tele-
pülések, a földművelés, az állatok háziasítása sokkal bizton-
ságosabbá tette az élelmiszerellátást. Ez pedig a természetes 
szaporodás növekedésével, a  népességszám lassú gyara-
podásával járt együtt. Az időszámítás kezdetén mintegy 130 
millióan élhettek bolygónkon.

1. a) Értelmezd a szemelvényt!
b) Hányszorosával növekedett az utolsó 100 évben boly-
gónk lakóinak száma (1.1.)?
c) Vajon miért nem nőtt mindig azonos ütemben a Föld 
népességszáma? 

1.1. A világ népességszámának alakulása  
(http://nepesseg.population.city/world)
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1.2. Az újszülöttek aránya (2014)

A népesség létszámának, összetételének alakulásával,  
a népesedési folyamatok vizsgálatával foglalkozó tudo-
mány a de mográfia.

Magyarországon 2011-ben tartottak népszámlálást (cenzust). 
A népszámlálási célú, nem a lakosság egészét érintő összeírá-
sokat kis népszámlálásnak, mikrocenzusnak nevezik. A mik - 
rocenzus eredményeit matematikai-statisztikai módszerek-
kel dolgozzák fel, így kapnak belőle népszámlálási jellegű 
adatokat. 2016-ban volt kis népszámlálás.

2. a) Magyarázd meg, miért történnek változások  
a növekedés ütemében (1.1.)? 
b) Nézd meg a http://www.population.io oldalt! 
Hol szület nek a legtöbben?
c) Mely tényezők és hogyan határozzák meg egy 
ország népességének számát?
d) Igazold azt az állítást, hogy a fejlődő világ határozza meg 
korunk népesedési folyamatait! 

3. a) Milyen területi különbségek vannak az újszülöttek 
arányában (1.2.)?
b) Próbáld megmagyarázni!

Jelképesen egy indiai újszülött kislányt választott a Föld 
hétmilliárdodik lakójának 2011. október 31-én egy brit se-
gélyszervezet. Az indiai kormány 2000 májusában ünne-
pélyesen köszöntötte az ország egymilliárdodik lakosának 
megszületését, de nem tervezik, hogy külön köszöntsék  
a Föld hétmilliárdodik lakóját.
Bolygónk népességszáma 2017 júliusában már 7,6 milliárd 
fő volt.
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1. Földünk népessége
Az ipari forradalom hatására javultak az életkörülmé-

nyek, a közegészségügyi ellátás, fokozatosan csökkent a 
gyermekhalandóság, nőtt a várható élettartam. Ez pedig a 
népességszám ugrás  szerű emelkedésé vel járt Nyugat-Eu-
rópában, amelyet első demográfiai forradalomnak vagy 
más szóval népességrobbanásnak nevezünk. 

A 20. század második felében a gazdasági-technikai 
fejlődés vívmányai a fejlő dő világban is elterjedtek. 

A javuló életkö rülmények, az egészségügyi ellátás fejlő- 
 dése a halálozások számának jelentős mér tékű csökkené-
sével járt. Fokozatosan csök kent a csecsemőhalandóság 
is, amit azon ban – az ipari forradalom Európájához 
hasonlóan – nem követett a születések számának mér-
séklődése. Ez pedig egy addig nem tapasztalt mértékű 
népességszám-növekedéssel, népességrobbanással járt. 
Ezt nevezzük második demográfiai forradalomnak. 
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1.3. Társalgás 2011. október 31-én 1.6. A természetes szaporodás a Földön
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1.4. A népesedés és az erőforrások

4. a) Hogyan változott a természetes szaporodás a történelem során (1.6.)?
b) Keress magyarázatot a görbe csúcsára és ereszkedésére (1.6.)!
c) Értelmezd a karikatúrát (1.3.)!

5. Keress kapcsolatot a népességszám és a természeti erőforrások között (1.4.)!

1.5. A világnépesség területi eloszlása napjainkban és 2050-ben

A kartogram egy torzított térkép, ahol az országokat, kon   ti nen seket nem a valós te rü le tük, hanem egyéb adatok alap  ján 
ábrázol ják. Az első ábrán a né pes ség szám nagy sá ga alap ján szerkesztették meg az egyes országok területét (1.5.).

várhatóan 2050-bennapjainkban

6. a) Hasonlítsd össze a két kartogramot (1.5.)! Hol tapasztalsz szembeötlő változásokat? 
b) Mi lehet a változások oka? 
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A demográfiai átmenet 

A születések és a halálozások számának 
történelmi léptékű változása alapján a világ  
népesedési folyamatának, a demográfiai 
átmenetnek öt szakaszát különíthetjük el 
(1.7.). A Föld népességére jellemző, hogy 
a születési és a halálozási arányszám is 
folyamatosan csökken. Ez a változás térsé-
genként eltérő időszakokban következett be, 
sok helyen napjainkban is tart. Előbb-utóbb 
Földünk minden társadalmára az alacsony 
természetes szaporodás (alacsony születési 
és halálozási arányszám) lesz jellemző. 

E hosszú távú folyamatot szemléle-
tesen a  demográfiai átmenet modelljé - 
vel lehet bemutatni. A születési és halá lozási 
mutatók változása jól látható határokat jelöl 
ki az egyes szakaszok között. Minden ország 
átmegy az egyes szakaszokon.

8. a) Mely tényezők korlátozzák a népesség letelepedését?  
b) Gyűjts példákat ritkán lakott térségekre az egyes kontinenseken! 
c) Nézz utána, hol és hogyan próbálták meg vonzóvá tenni a korábban 
alig lakott térségeket! Nézz utána Brazília példáján!

9. a) Állapítsd meg az atlaszod segítségével, hogyan határozza meg 
a földrajzi fekvés a népességtömörülések kialakulását!
b) Gyűjts példát az egyes kontinenseken sűrűn lakott térségekre! Mekko-
ra a népsűrűségük? 
c) Hányszorosa ez az érték a Föld átlagos népsűrűségének? 
d) Állapítsd meg, hogy hány fő él átlagosan 1 km2-en a nagy népesség-
tömörüléseken!
e) Keress szempontokat a népességtömörülések összehasonlítására!

I. szakasz II. szakasz III. szakasz IV. szakasz V. szakasz
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7. a) Melyik demográfiai szakasz jellemző jelenleg hazánk népesedési 
folyamataira? 
b) Gyűjtsd országokat példaként az egyes szakaszokra!

1.7. A demográfiai átmenet szakaszai

Népsűrűség (fő/km2)

Egyenlítő

Ráktérítő

Északi sarkkör

Baktérítő

200100501

1.8. Sajátos szerkesztési eljárással egy elkép-
zelt kontinensre vetítettük a földi népesség 
eloszlását az övezetekben való elhelyezkedé-
sük és a tengerparttól mért távolság alapján

A legnagyobb 
népességtömö-
rülések:
– Ázsia déli és 
keleti partvidéke,
– Nyugat-Európa,
– USA atlanti 
partvidéke, a 
Nagy-tavak déli 
előtere.

Nagy népességtömörülések

A népesség területi eloszlásáról a népsűrű-
ség tájékoztat, ami az 1 km2-re jutó lakosok  
számát fejezi ki.  Földünk átlagos népsűrűsé-
ge: 53 fő/km2, ez azonban nagy különbségeket 
takar. Vannak túlzsúfolt, rendkívül sűrűn 
lakott területek, és vannak szinte lakatlan 
térségek (1.10.). A népsűrűség a lakosság 
területhasználatának mértékére is utal. 
Minél nagyobb a népsűrűség, annál kisebb 
terület áll rendelkezésre, annál fontosabb  
a hatékony gazdálkodás a területtel.

A legnagyobb népességtömörülések a ter-
mészeti adottságok és a társadalmi-gazda-
sági folyamatok együttes hatására alakultak 
ki. Ebben az elmúlt évtizedekben a gazda-
ságirányítás, a pénzügyi szolgáltatások és 
a kultúra szerepe volt a legmeghatározóbb.
A földi népesség területi eloszlását meg-
vizsgálva jól kirajzolódik három nagy 
népességtömörülés. 

10. a) Melyik félgömb a sűrűbben lakott (1.8.)? 
b) Melyik földrajzi öve zetben élnek a legsűrűb-
ben lakott? Mivel magyarázható? Fogalmazz 
meg összefüggéseket a földrajzi fekvés és a 
népsűrűség kapcsolatáról! 
11. a) Keresd meg a nagy népességtömörü-

léseket az atlaszban!
b) Mivel magyarázható a kialakulásuk?
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Földünk népessége
12. a) Mely ténye-

zők befolyásolják 
leginkább, hogy mely 
területeken mennyi 
ember él (1.9., 1.10.)?
b) Hozz példákat 
a világ különböző 
részeiből!

13. a) Nevezd meg 
a három leginkább 
túlnépesedett orszá-
got! 
b) A szemelvényben 
olvasható országok 
közül válassz ki egy 
országot! Keress vá-
laszt az interneten a 
túlnépesedés okaira!

14. a) Fogalmazd 
meg a problémák 
okát a túlnépese-
dett és az alacsony 
népességszámú 
területeken!
b) Próbálj találni 
egyéb okokat is!
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 talaj

elérhető
 vízkészlet természeti
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1.9. Az emberek élőhelyét befolyásoló tényezők

1.10. Az Indus völgye éjszaka (NASA műholdkép, és domborzati térképe) 

1.1. táblázat. A magas és az alacsony népsűrűség  
következményei

Az országokat sokféle szempont szerint rang-
sorolják. Az egyik rangsor a népesség fenn-
tarthatósága alapján készült. E szerint a vizs-
gált 130 ország közül 77 ország népessége 
több erőforrást használ, mint amennyit elő-
állít. Közöttük van Kína, India és több európai 
ország is. A népesség fenntarthatósága alap-
ján Szingapúr a világ leginkább túlnépesedett 
állama, amit Izrael és Kuvait követ.

Túlnépesedés Alacsony  
népességszám

– nincs elég lakás
–  víz- és légszeny-

nyezés
–  élelmiszer- és víz-

hiány
–  magas bűnözési 

arányszám
–  nem megfelelő 

egészségügyi ellátás 
és oktatás

– kevés munkahely
– szegénység

– munkaerőhiány
– kis termelékenység
–  kihasználatlan erő-

források
– magas adók
–  kis piac az áruknak 

és szolgáltatásoknak
–  kivitel alacsony 

értéke

1. Készíts idővonalzót, amelyen megfogalmazod, hogy az egyes tör-
ténelmi korokban hogyan és miért változott a Föld népességszáma!

2. Mik az okai a Föld egyenlőtlen benépesedésének?
3. Foglald össze, hogy mi a demográfiai átmenet modelljének lényege!
4. Az 1.7. ábra Európa példájával mutatja be a demográfiai átmenetet. 

Próbáld alkalmazni Afrikára és Észak-Amerikára!

Összefoglaló kérdések, feladatok

Fogalmak
népsűrűség • népességtömörülés • termé-
szetes szaporodás (fogyás) • demográfiai 
forradalom • népességrobbanás • a demog-
ráfiai átmenet szakaszai 
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Ahányan, annyifélék vagyunk

2. A népesség összetétele

Őseink a jégkorszak végi vándorlásaik során 
az Antarktisz kivételével minden földrészre 
eljutottak. A különböző adottságú földrajzi 
környezetben letelepedő emberek szervezete 
fokozatosan alkalmazkodott az elérő adottsá-
gokhoz. Az alkalmazkodás következtében az 
egyetlen emberi faj (Homo sapiens) különbö-
ző típusai alakultak ki (2.1.). Ezek az europid, 
a mongolid, a negrid, a veddo-ausztralid 
nagyrasszok. Keveredésükkel új emberfajták 
is kialakultak. 

Elöregedő és fiatal  
társadalmak
Mennyi fiatal és idős ember él egy ország- 
ban? Ezt legszemléletesebben a korfa mutat- 
ja be, ami egy sajátos diagram, a lakosságot 
korcsoportonkénti és nemenkénti meg-
oszlásban ábrázolja. Alakja sokat elárul az 
ország népesedési folyamatairól (2.2.). 

Földünk népessége igencsak sokszínű. Ennek 
kialakulásában szerepet játszottak az eltérő 
környezeti adottságok. A 21. század elejére  
a felgyorsuló információáramlásnak köszön-
hetően egyre többet tudtunk meg egymásról, 
és egyre jobban megismerhetjük egymást. 

2.1. A nagyrasszok földrajzi elterjedése

2.2. Korfatípusok

Nagyrasszok
europid

negrid

mongolid

ausztralid

Átmeneti rasszok
kevert
europo-negrid

kevert
europo-mongolid

kevert
ausztralid

Újkori keverékformák
mulatt
(negrid-europid)

mesztic
(amerindid-europid)

zambo
(negrid-amerindid)

1. a) Mivel magyarázható az europid nagyrassz nagyarányú elterjedése?  
b) Gyűjts példákat egyéb, keveredéssel kialakult emberfajtákra! 
c) Mely emberfajták keveredésével alakult ki a mulatt, a mesztic és a zam-
bó népesség!?
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Piramis alakú korfa:
– fiatal korszerkezet, gyorsan növek-
vő népességszám,
– magas a 15 évnél fiatalabbak ará-
nya, de csak kevesen érik meg az idős 
kort,
– fejlődő országok (például Niger).

Harang és méhkas alakú korfa: 
– egyensúlyban van a születések és a 
halálozások száma,
– a fiatal és az idős korú népesség 
aránya kiegyenlített,
– nagy természetes szaporodású 
fejlett országok (például USA, Auszt-
rália).

Urna és a koporsó alakú korfa:
– alacsony születésszám,
– a fiatalok aránya gyorsan csökken,
– a 65 év feletti, népesség aránya nö-
vekszik,
– fejlett országok (például Németor-
szág, Japán).
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2. A népesség összetétele

Mivel foglalkozunk?

A népesség mint potenciális munkaerő 
nagyon fontos az egyes országok számára. 
Munkaképes korúnak a 15–64 éves népes-
séget tekintjük. (A Nemzetközi Munkaügyi 
Szervezet a felső korhatárt 75 évben állapítja 
meg.) A munkaképes korúak lehetnek gaz-
dasági szempontból aktívak, akik között 
vannak aktív keresők, azaz foglalkoztatot-
tak és munkanélküliek. 

A gazdaság szempontjából inaktív, 
munkaképes korú népesség is két csoportra 
osztható. Egyik csoportjuk jövedelemmel 
(például GYES, GYED, nyugdíj) rendelkezik, 
ők az inaktív keresők. Másik részüknek 
nincs jövedelmük, ők az eltartottak (például 
tanulók, háztartásbeli nők). 

él
et

ko
r (

év
)

5. a) Hogyan függ 
össze a gazdasági 
fejlettséggel a foglal-
koztatottság?
b) Hogyan alakul  
a munkaképes korú-
ak száma a fiatalodó, 
illetve az elöregedő 
társadalmakban? 
c) Mivel magyarázha-
tók az egyes korszer-
kezeti változások?

6. Te milyen lé  pé-
seket tartanál fon tos - 
nak a fiatalok munka-
nélküliségének a csök- 
 kentésére?

2. a) Hogyan változik  a világnépesség 
korfájának alakja (2.3.)?
b) Milyen folyamatokról árulkodnak az egy-
másra vetített korfák?

3. a) Elemezd a http://populationpyramid.
net honlapon a világ népességét  
ábrázoló korfa alakjának változá sát  
1980-tól napjainkig! 
b) Keresd meg Magyarország korfáját, és 
hasonlítsd össze Németország 
és Nigéria korfájával! https://
www.ksh.hu/interaktiv/korfak/
orszag.html
c) Magyarországra melyik korfatípus jellemző?

Valamivel több fiúgyerek születik, mint lány.  
Ez a különbség azonban felnőtt korra kiegyen-
lítődik, az idősek között már a nők vannak többségben. A nők születéskor várható élettartama akár 5-8 évvel is meghaladhatja 
a fér fiakét. Ettől némileg eltér néhány afrikai és ázsiai ország adata, ahol elsősorban társadalmi-kulturális okok miatt a férfiak 
élnek néhány évvel tovább. Általános vonás az is, hogy a két nem aránya kiegyenlített. A felerősödő elvándorlás és a háborúk 
azonban az érintett térségben általában nőtöbblethez vezetnek. Kínában az egy gyermekes családmodell elterjedése ugyanak-
kor épp ellenkezőleg, jelentősen megnövelte a fiúk arányát a fiatal népességenbelül. 

4. a) Mi lehet az oka annak, hogy az idősebb korosztályban egyre magasabb a nők aránya? 
b) Milyen problémákat okozhat a két nem arányának jelentős különbsége Kínában?

nők

A gazdaság állapotáról a foglalkoztatási 
illetve a munkanélküliségi ráta sokat elárul.  
A foglalkoztatottság vagy foglalkoztatási rá-
ta a munkában állók százalékos arányát fejezi 
ki a teljes munkaképes korú népességhez vi-
szonyítva. Munkanélkülinek (állástalannak) 
tekintjük azokat, akik képesek és akarnak 
is dolgozni, de mégsem találnak munkát.  
A munkanélküliségi ráta a munkanélküliek 
százalékos aránya a munkaerő-állományhoz 
viszonyítva. 
A gazdaság fejlettségéről árulkodik a foglal-
koztatási szerkezet mutatója. Azt mutatja 
meg, hogy az aktív keresők hogyan oszlanak 
meg a gazdasági ágazatok (mezőgazdaság, 
ipar, szolgáltatás) között. 

1950 2010 2050 2100
100+

95-99
90-94
85-89
80-84
75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
10-14

5-  9
0-  4

400 300 200 100 0 100
(millió fő)

(k
or

cs
op

or
t)

200 300 400

férfiak nők

2.3. A világ népességének korfája 1950-től előrevetítve 2100-ig

2.1. táblázat. A munkaképes korúak csoportosítása

Gazdaságilag aktív népesség Gazdaságilag inaktív népesség

Foglalkoz tatottak Munka nélküliek Inaktív keresők Eltartottak

van mun ká  juk, dol goz-
nak

nincs munkájuk van jöve del mük 
(például GYES, nyugdíj)

nincs jö ve  del mük 
(például tanu lók, 
háztartás beliek)
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Vallási sokszínűség

A világ népessége vallási és nyelvi szempontból is sok-
színű. A legtöbb hívőt a nagy világvallások tömörítik: 
a keresztény, az iszlám, a hindu, a zsidó vallás és a 
buddhizmus. 

A vallások magukban hordozzák kialakulásuk és elter-
jedési területük természeti és társadalmi-gazdasági sajá-

tosságait. Ugyanakkor a vallási előírások, hagyományok 
vagy éppen a szent iratokba foglalt tilalmak is kihatnak 
a gazdaságra, a politikai döntésekre. Megjelennek a tu-
domány, a művészetek, a kultúra területén, de az emberi 
kapcsolatok szintjén is. Hatással vannak az életmódra,  
a táplálkozási szokásokra, a családalapításra, a szüle-
tésszabályozásra, a foglalkozás választására vagy a nemek 
közötti kommunikációra, az egyenjogúságra.

2.4. A világvallások híveinek földrajzi elterjedése és arányuk 
az össznépességből

kereszténység (31%)

iszlám (23%)

hinduizmus (15%)

buddhizmus (7%)

zsidó (0,2%)

konfucianizmus és taoizmus (6%)

sintoizmus és taoizmus (1,5%)

törzsi és természeti vallások

1 32 4

7. a) Alkossatok öt csoportot! Mindegyik csoport  
vá lasszon egy világvallást, és készítsen bemutatót! A be - 
mutatóban térjetek ki:
– a vallás jellemzőire (előírásai, szent helyei, ünnepei,  
jelképei stb.), 
– a művészetekre, kultúrára gyakorolt hatására, 
– a vallás hatására, szerepére az emberek mindennapi 
életében!
b) Mely vallásokra ismersz a fotók alapján?

8. a) Melyik kontinenst nevezhetjük a vallások szülő-
helyének? 
b) Állapítsd meg az ábra és az atlasz segítségével, mely 
területeken terjedtek el a világvallások (2.4.)!

Szót értünk egymással?

Földünk lakói mintegy 3000 nyelven beszélnek, azonban 
ezek közül a 16 legfontosabbat használja a népesség közel 
kétharmad része. A legtöbben (1 milliárdan) a kínai 
(mandarin) nyelvet beszélik anyanyelvként, ezt követi 
az arab és a hindi. A beszélt nyelvek közül azonban az 
angol a legelterjedtebb. 400 millió ember anyanyelve 
és közvetítő nyelvként – az eltérő anyanyelvűek közötti 
kommunikációban – mintegy 1 milliárd ember használja. 
Az angol emellett a legelterjedtebb tanult nyelv is. 

Hivatalos nyelvnek azt a nyelvet nevezzük, amelyet 
egy adott állam vagy szervezet a hivatalos működése 
során használ.Az Egyesült Nemzetek Szervezetében  
a dokumentumokat hat nyelvre (angol, spanyol, francia, 

arab, kínai és orosz) fordítják le. Az Európai Unióban 
minden tagország nyelve hivatalos nyelv.

Az utazási lehetőségek bővülése, a külföldi mun-
kavállalás, a világhálón való kalandozás mindinkább 
szükségessé teszi valamely világnyelv ismeretét.  
A külföldről érkező hatások, a globalizáció nyelvi kul-
túránkat, nyelvhasználatunkat is átalakítja.  

A nyelveket rokonságuk szerint nyelvcsaládokba sorol-
juk. A legelterjedtebb az indoeurópai nyelvcsalád, amely-
hez tartozó nyelvek csaknem minden kontinensen el-
terjedtek. A magyar nyelv az uráli nyelvcsalád finnugor 
ágához tartozik, amely nyelvcsalád nyelvét kb. 25 millióan 
beszélik.
 
Miért jelentünk nyelvi szigetet Európa közepén?
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A népesség összetétele
9. a) Gyűjts példákat a nyelvhasználat 

átalakulására, a globalizáció nyelvi hatására! 
b) Hogyan vélekedtek ezekről a változásokról? 
Vitassátok meg az osz tályban!
c) A nyelvek területi elterjedése változó. 
Készíts listát azokról a nyelvekről, amelyeken 
beszélsz és olvasol, és amelyeket szüleid és 
nagyszüleid használnak! Hogyan változott  
a három generáció által beszélt nyel-
vek száma az időben? (https://www.
ethnologue.com/statistics/size)
d) Miért és hogyan változik napjainkban  
az idegennyelv tudás szerepe? 
e) Mi a különbség az anyanyelv és a beszélt  
nyelv között?
f) Keress olyan afrikai országokat, amelynek  
az angol, illetve amelynek francia a hivatalos  
nyelve. Mi az oka ennek?

2.5. Kultúrkörök a világban

európai
orosz

kínai-japán

délkelet-
ázsiai

ausztrál

észak
(angolszász)-

amerikai

latin-
amerikaióceániai

óceániaiindiai
iszlám

fekete-
afrikai

1. Egy ország népessége 20 millió fő. A 15–64 éves korosztály léts záma  
14 millió fő, közülük 8 mil  lióan dolgoztak. Munkanélküliként 700 ezer főt 
tartottak nyilván. Hány fő tartozott az inaktív munkaképes korúak közé? 
Mekkora a foglalkoztatási és a munkanélküliségi ráta?

2. Tervezz korfát a gyorsan növekvő, a gyorsan csökkenő, a stagnáló 
és a háború után „lábadozó” társadalomra! Mely országok mai korfájára 
ha sonlítanak?

3. Melyik a nyelvi szempontból legegységesebb kontinens?  
Mely nyelvcsaládok terjedtek el e földrészeken? Vajon miért? Melyik  
kontinens a legszínesebb nyelvi szempontból? 

Összefoglaló kérdések, feladatok

Fogalmak
korfa • foglalkoztatottság • munkanél kü li-
ség • foglalkoztatási szerkezet • világvallás •  
hivatalos nyelv • nemzet • nemzeti ség  • ál-
lam • nemzeti kisebbség

A nemzetiség létrejöhet például államhatárok megváltozásával, új álla-
mok megszületésével, vagy tömeges bevándorlással. A ma gyar nemzet 
és állam területének felosztásával (1920 után) a magyar nemzet tagjai 
milliószámra váltak az új országok területén nemzetiséggé (nemzeti ki-
sebbséggé). Ugyancsak a határváltozásoknak köszönhető például az uk-
rajnai orosz, litvániai és ukrajnai lengyel, horvátországi és koszovói szerb 
nemzeti kisebbségek kialakulása is. A kivándorlási hullám alakította ki 
Kanada francia nemzetiségét. 

a) Történelmi ismereteid alapján keress példákat a nemzetiségek kialaku-
lá sá ra! 
b) Mondjatok példát a közelmúlt háborús konfliktusai közül olyanokra, ami 
vallási, és olyanokra ami etnikai ellentétek miatt alakult ki! Mondj példákat 
több nemzetiségű szövetségi államokra Európában.

Együtt, egy országban

A Föld népessége különböző államokban 
él. Az állam politikai fogalom. Olyan, ha-
tárokkal kijelölt földrajzi terület, amelyet 
intézményei segítségével egy adott politikai 
rendszer irányít. Az államok lakosságát egy 
vagy több nemzet alkotja. A nemzet az embe-
rek olyan tartós, a történelem során kialakult 
politikai-gazdasági csoportja, amelyet a közös 
terület, a közös kultúra és nyelv köt össze.

Nemzetiség (nemzeti kisebbség) egy adott 
állam területén az államalkotó nemzethez 
vagy nemzetekhez képest kisebbségben élő 
népcsoport, amelynek van anyaországa. 
Tagjait nyelvük, kultúrájuk, közös történel-
mi múltjuk kapcsolja össze. A nemzetiségek 
élhetnek nagyobb közösségekben (tömbben), 
de elszórtan (szórványban) is. Vannak olyan 
országok, amelyek népessége döntően egy 
nemzethez tartozik, ezek a nemzetállamok 
(például Portugália). A többségre azonban 
több nemzet illetve nemzetiség együttélése 
jellemző (például döntően két nemzet, a fla-

mand és a vallon alkotja Belgium lakosságát, Bosznia–Hercegovina 
a szerb, a bosnyák és a horvát nemzet közös szövetségi állama).

Az etnikai kisebbség nem rendelkezik anyaországgal, tagjai nyelvi, 
kulturális jellemzőik, hagyományaik alapján tartoznak össze. Ilyen 
közösséget alkotnak például a hazánkban élő cigányok (romák) vagy 
a kurdok Délnyugat-Ázsiában.
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A fiatalodó és öregedő társadalmak problémái

3. Népesedési problémák

Sokasodunk hirtelen

3.1. A népesség számának növekedési üteme

Évi átlagos népességváltozás,
2000–2015 (%) 0–1,2 1 2 3 8,5

1. a) Milyen okokkal magyarázható a Föld népesség-
számának robbanásszerű növekedése?
b) Számítsd ki, hogy egy tanítási óra alatt hány fővel 
gyarapodik a Föld népessége! Hány gyermek született és 
hányan haltak meg ennyi idő alatt? (http://www.worldo-
meters.info/hu)
c) Hogyan befolyásolhatják a fenti folyamatok a születési és 
halálozási arányokat? Mondjatok azokra konkrét példákat!

2. a) Milyen különbség van a fejlett és a fejlődő orszá-
gok népesedési folyamatai között?
b) Miért okoz demográfiai problémát, ha a termékenységi 
arányszám nagyon magas, de az is, ha tartósan alacsony?

3.  a) Melyik kontinens népessége gyarapo-
dott a leg gyor sabban és melyik a leglassabban 
(3.1.)? (https://www.ksh.hu/interaktiv/grafiko-
nok/vilag_nepessege.html) Mi lehet az oka?
b) Melyek a fiatal és az idős korosztályok? Gyűjtsd össze, 
melyek a két korosztály értékei a társadalom számára?

4. Melyek a születésszámot és a halandóságot befolyá-
soló tényezők?

5. A szemelvények elolvasása után válaszoljatok a kér-
désekre!
a) Mi az oka az alacsony gyermekvállalási hajlandóság - 
nak Japánban? 
b) Melyek a sajátosságok a nyugati társadalmakkal össze-
hasonlítva?
c) Hogyan járulnak hozzá a kulturális hagyományok a ma-
gas termékenységi arányszámhoz Nigériában? 
d) Mi az oka a magas születésszámnak? 
e) Milyen terhet ró a fejlődő országok társadalmára a fiatal 
népesség nagy száma?

A világ országai közül Japánban az egyik legalacsonyabb  
a termékenységi arányszám (a szülőképes korú női né-
pességre jutó születések átlaga 1,2), ugyanakkor ott a leg - 
magasabb a születéskor várható élettartam. Az elmúlt év-
tizedekben a népesség elöregedése vált Japán legfőbb tár-
sadalmi problémájává. Mérsékelheti a gazdasági növeke-
dését, hogy csökken a munkaképes korú népesség, ezáltal 
visszaesik a belföldi fogyasztás, és csökkennek a lakossági 
megtakarítások is. Az idősek arányának növekedése miatt 
a társadalomnak többet kell szociális (például nyugdíjra) és 
egészségügyi ellátásra költenie.
Nigéria annak a húsz trópusi-afrikai országnak az  egyike, 
amelyben a termékenységi arányszám egyik legmaga-
sabb a Földön: egy nő átlagosan több mint öt gyereket szül. 
A nagy család a jólét és a fontosság jele az afrikai kultúrá-
ban. Ha fennmarad a népességgyarapodás jelenlegi üteme, 
akkor huszonöt év múlva Nigériában a mostani 186 millió 
helyett 300 millióan fognak élni, tizedannyi területen, mint  

az USA. A népességgyarapodás üteme jóval meghaladja  
a gazdaság növekedésének ütemét, sokak életszínvonala 
zuhan, a városi lakosoknak több mint a fele munkanélküli.

3.2. Háromgenerációs japán család

3.3. Egy nigériai család
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A fiatalodó és öregedő társadalmak problémái
Mérséklődő növekedés

A fejlett gazdaságú országok nagy problémája, hogy az 
átlagéletkor és a várható élettartam növekedése mellett 
a születési arányszám sok esetben annyira lecsökken, 
hogy a népesség száma fogy. Különösen Európában 
jellemző (például Németország, Olaszország, Írország és 
a volt szocia lista országokban), de több ázsiai országban 
is kimutatható (például Japán, Dél-Korea). 

Jellegzetes problémája ezeknek az országoknak  
a népesség elöregedése. Az idősek arányának növe- 
kedése a nyugdíjrendszerek működését nehezíti. Sú- 
lyosbítja a gondokat, hogy a lassú gazdasági növeke-
dés miatt a fiatalok munkanélküliségi rátája emelke- 
dik, miközben a nyugdíjkorhatár emelése is szükséges.
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3.5. A Föld népességszámának növekedési üteme

100 20 25 30 nincs adat
A 60 éven felüli
népesség aránya (%)

2015

2050

3.4. A 60 év fölötti népesség arányának változása

7. a) Hasonlítsd össze az időskorúak arányát a fejlődő 
és a fejlett országokban! Mi lehet a különbség oka? 
b) Idézd fel, amit a demográfiai átmenet szakaszairól ta-
nultál! Vonj párhuzamot a szakaszok jellemzői és az egyes 
szakaszokra jellemző társadalmak korösszetétele között!
c) Melyek a fejlett országok népesedési problémái? Milyen 
okokra vezethetők vissza?

d) Állítsatok össze listát arról, hogy mi alapján mondható,  
egy országról, ott jó öregnek lenni (3.6.)! Miért nem biztosít-
ja ezeket minden ország a lakosságának?
e) Melyek a legidősebb társadalmak, ahol jó megöregedni? 
Mi az oka?

3.6. A Föld lakosságának öregedése az ENSZ előrejelzése 
alapján (2015)
Mit jelentenek a számok a szalagok végén?

Svédország  (1.)
Norvégia  (2.)

Németország  (3.)
Hollandia  (4.)

Kanada  (5.)
Svájc  (6.)

Új-Zéland  (7.)
USA  (8.)

Izland  (9.)
Japán  (10.)

Magyarország  (40.)
Honduras  (82.)

Montenegró  (83.)
Gáza  (84.)

Nigéria  (85.)
Malawi  (86.)

Ruanda  (87.)
Jordánia  (88.)

Pakisztán  (89.)
Tanzánia  (90.)

Afganisztán  (91.)

2015
2030

2050

89,9
89,8

89,3
88,2
88,0
87,9

84,5
83,8
83,4
83,1

54,7
25,8
25,5
24,5
24,0

17,8
16,6

11,4
8,3

4,6
3,3

901
millió fő

12,3%
(össznépesség

százaléka)

1402
millió fő

16,5%
(össznépesség

százaléka)

2092
millió fő

21,5%
(össznépesség

százaléka)

A 60 évesnél idősebbek száma és aránya 

Ahol a legjobb megöregedni 
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6. a) Hogyan változott a népességgyarapodás üteme  
a világban (3.5.)?
b) Hogyan lehet előre jelezni a népesség számának alakulását?
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3.7. Gyermekmunka a világon

Év Születések  
(1000 főre)

Halálozások
(1000 főre)

1990 55 22,5

1995 54,6 19,9

2000 53,2 16,8

2005 51,5 14

2010 50,3 11

2011 50 10,5

2012 49,8 10

2013 49,7 9,5

2014 49,4 9,1

2016 44,8 12,1

3.2. táblázat. Az 1000 főre jutó születé-
sek és halálozások száma Nigerben

8. Nézd meg a népességgyarapodás üte-
mét az interneten! (http://www.worldometers.
info/worldpopulation/)

9. Hogyan mérsékelhető a népesség számának növe ke-
dése? Készíts vázlatot a lehetőségekről! 
10. Hasonlítsd össze a két ország korfáján (3.8.) a 15 évnél 

fiatalabb és a 60 évnél idősebb lakosság arányát! Gyűjtsd 
össze a különbségek okait és következményeit!

11.  a) Keresd meg Nigert az atlaszban! 
b) Számítsd ki az ország természetes szaporodását! 2016-ban 18,64 millióan lakták (3.2. táblázat).
c) Hogyan változott az 1000 főre jutó születések és halálozások száma? Gyűjtsd össze a változások okait!
12. a) Miért van szükség gyermekek dolgoztatására?

b) Nézz utána, hogy milyen jellegű munkákat végeznek gyerekek a világban!
c) Mely kontinensen terjedt el leginkább a gyermekmunka (3.7.)? 
d) Milyen demográfiai okai vannak ennek?

3.8. Nigéria és Magyarország korfája

Nigéria - 2016

férfiak nők

férfiak nők

100+
95-99
90-94
85-89
80-84
75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
10-14

5-9
0-4

20 16 12 8 4 0 0 20161284
(millió fő) (millió fő)

(év)

Magyarország - 2016
100+
95-99
90-94
85-89
80-84
75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
10-14

5-9
0-4

415 332 249 166 83 0 0 41533224916683
(ezer fő) (ezer fő)

(év)

Ország Népesség  
(millió fő) 2016

Népesség  
(millió fő) 2050

India 1267 1652

Kína 1373 1314

Nigéria 186 440

USA 324 400

Indonézia 258 366

Pakisztán 202 363

Brazília 206 227

Banglades 156 202

3.1. táblázat. A legnépesebb országok a világon 
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3.9. A világ AIDS-térképe (2015)

0

0,5

1,0

1,5

2,0
Halálos áldozatok,

1990–2015
(millió fő)

1990
1995

2000
2005

2010
2015

Nyugat- és Közép-Európa,
Észak-Amerika

2,4 millió

Közel-Kelet,
Észak-Afrika

230 ezer

Kelet-Európa,
Közép-Ázsia

1,5 millió

Ázsia,
Csendes-óceáni térség

5,1 millióFekete-Afrika
25,5 millió

Latin-Amerika
2 millió

HIV-fertőzöttek régiónként, 2015

Forrás: unaids.org

HIV-fertőzöttek:
        36,7 millió
ebből gyerek: 1,8 millió 

Új HIV-fertőzöttek:
        2,1 millió
ebből gyerek: 150 ezer 

Halálos áldozatok:
        1,1 millió
ebből gyerek: 110 ezer 

Madagaszkár legszegényebb vidéki részein nem ritka az, 
hogy egyes lányok már 15-16 éves korukban életet adnak 
első gyermeküknek, és harmincas éveikre már 9-10 gyer-
mek anyjának mondhatják magukat. Egyes törzsi vallások 
például nem is engedélyezik a megszakított szexuális ak-
tust vagy az óvszer használatát, másrészt pedig a hiányos 
szexuális felvilágosítás miatt ezek a családtervezési mó-
dok nem közismertek. Persze ez nemcsak Madagaszkár-
ra, hanem a világ jó pár más térségére is igaz. Ez a gyer-
mekszám növekedése mellett az AIDS egyre ijesztőbb 
méretű terjedését is okozza.

Milyen megoldást javasolnál Madagaszkár természetes 
szaporodásának fékezésére? 3.10. Az anyák korai halálozásának fő okai a Földön (2015)

1%

35%

18%
18%

11%

9%

8%

embólia

egyéb

magas vérnyomás

közvetett okok

vérzés

vérmérgezés

abortusz és vetélés

Jelenleg a Földön percenként átlagosan egy nő hal meg  
a terhesség vagy a szülés során fellépő komplikáció miatt, 
főként Afrikában, Ázsiában és Óceániában (3.9.). Az utóbbi 
két évtized legsúlyosabb egészségügyi problémáinak egyi-
ke az AIDS terjedése. A betegség elsősorban nemi érintke-
zés útján terjed. De fertőzést okozhatnak a nem ellenőrzött 
vérkészítmények és a nem steril orvosi eszközök (például  
a többször felhasznált injekciós tű) is. 

13. a) Mi okozza az AIDS betegséget? Melyek a legveszé-
lyeztetettebb társadalmi csoportok?
b) Hol a legmagasabb a fertőzöttek száma? Viszonyítsd a 
fertőzöttek számát a térség népességszámához! Hol  
a legrosszabb az arány (3.8.)? 
c) Mi az oka, hogy egyes régiókban (például Észak-Ame-
rika) sokkal gyorsabban terjedt el, az AIDS, mint máshol 
(például Délkelet-Ázsia)?
d) Ismét megjelentek olyan betegségek (például tuberku-
lózis, malária), amelyeket már legyőzöttnek gondoltunk. 
Miért jelentek meg újra?

Fogalmak
demográfiai robbanás • fiatalodó társadalom • elöre-
gedő társadalom • termékenységi arányszám • gyer-
mekmunka

1. Milyen probléma állapítható meg hazánk születési ada-
tainak elemzése alapján?

2. Keresd fel az USA Statisztikai Hivatalának hon-
lapját (www.census.gov)! Jegyezd fel a népesség - 
óráról a Föld népes ségének adatát! Olvasd le egy 
hét múlva is az ada tokat! Mennyivel növekedett  
a Föld népessége egy hét alatt? 

Összefoglaló kérdések, feladatok

Népesedési problémák
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4. Élelmiszerválság
Mindenkinek van mit enni?

1. Vitassátok 
meg a karikatúrán  
lévő dilemmá-
val kapcsolatos 
gondo lataitokat!

2. Hol legnagyobb mértékű a változás az 1 főre jutó szántók arányá-
ban (4.2.)? Mi a változás magyarázata?

3. Számítsd ki, hányszorosa a legnagyobb élelmiszerfogyasztású 
országok értéke a legki seb  beknek (4.3.)! Adj magyarázatot a szélsőérté-
kekre!

Egy főre jutó élelmiszer,
2013 (kcal/fő/nap) 34003768 3000 2600 2200 1879 nincs adat

4.3. Egy főre jutó élelmiszer a világ országaiban (kcal/fő/nap) 

4.2. Az 1 főre jutó szántók arányának (hektár/fő) változása a világ 
kü lönböző régióiban

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

(hektár/fő)

1960 1970 1980 1990 2000 2012

Észak-Afrika és Délnyugat-ÁzsiaKelet-Ázsia
Latin-Amerika Szaharától délre fekvő országok

4.1. Éhség vagy elhízás?

A 20. század második felében egyre világo-
sabbá vált, hogy a gyors népességnövekedés 
a Föld számos területén élelmezési válság 
kialakulásához vezethet. 

Nincs pénz enni

A fejlődő országok jelentős része nem képes 
megtermelni a gyorsan növekvő számú la-
kosság számára szükséges élelmet. Ezért az 
amúgy is kevés jövedelmük jelentős részét 
alapvető élelmiszerek beszerzésére kell 
költeniük. Sőt a pénzhiány miatt sokszor 
nem képesek a megfelelő mennyiségű és 
minőségű élelem megvásárolására sem.

A fejlődő országok egy részében az éle - 
l emhiány és az éhínség okoz szinte meg-
oldhatatlannak tűnő problémát. A mező-
gaz dasági termelés növekedése itt ugyanis 
nem tud lépést tartani a népesség számá - 
nak növekedésével. Az éhezés egyaránt 
fenyegeti a felnőtteket és a gyermekeket. 
Az éhező anyák újszülöttei súlyhiányosan 
jönnek a világra, ami fejlődési rendellenes-
ségek kialakulásához, magas csecsemő- és 
gyermekhalandósághoz vezet. 

Akiknek jut ugyan elegendő élelem, 
azok egy része is egyoldalúan táplálkozik.  
A vitamin- és a fehérjehiány ugyancsak  
a szervezet legyengüléséhez, a fertőzésekkel 
szembeni ellenállóképesség csökkenéséhez 
vezethet. 

A gyorséttermi hálózatok terjeszkedése 
hozzájárul ahhoz, hogy megváltozzanak 
a táplálkozási szokások. Ázsiában nőtt  
a hús- és a tejfogyasztás, amellyel ugyan több 
nélkülözhetetlen állati eredetű fehérjéhez 
jut a szervezet, de nő a zsírfogyasztás is. 
Általában kevesen gondolnak arra, hogy 
az állati eredetű táplálék fogyasztásának 

Az alultápláltság ellen vívott harc olykor csak 
a kalóriamennyiség növelésére koncentrál az 
étrend egészének javítása helyett. Sok olyan 
országban, amely széles körű alultápláltság-
gal küzdött, szinte egyik pillanatról a másikra 
vált súlyos problémává az elhízottság.
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növekedésével több gabonára, takarmányra, 
energiára és vízre is szükség van. 

A fejlődő országokban általában nincs 
pénz a gazdasági fejlődést elősegítő be-
ruházásokra, az alapvető infrastruktúra 
kiépítésére, az életkörülmények javítására.  
A népességrobbanással sújtott országok nagy 
részének erőforrásait teljesen felemészti  
a lakosság élelmezése. A gyarmati rendszer 
felszámolása után a függetlenné vált orszá-
gok elmaradott társadalmat és gazdaságot 
örököltek, aminek javítása szinte lehetetlen 
a sokasodás miatt. Gazdasági-társadalmi 
átalakulás nélkül a népesedési folyamatok 
sem változnak meg, sem az élelmezési ne-
hézségek nem mérséklődnek.

Egyél, vegyél egyre többet!

A statisztikai adatok azt mutatják, hogy  
a Föld élelmiszertermelése gyorsabban 
nőtt, mint a népesség száma (4.5.). Csak-
hogy az élelmiszertermelésben és az előál-
lított élelmiszerek mennyiségében hatalmas 
területi különbségek vannak. Ráadásul nem 
ott állítják elő a legtöbb élelmiszert, ahol 
erre a legnagyobb az igény. 

A fejlett országok korszerű mezőgaz-
dasága hatalmas mennyiségű élelmiszert 
termel, az élelmiszer túltermelés, a felesleg 
értékesítése okoz problémát. A világon ter-
melt élelmiszerek fele veszendőbe megy!  
A lakosság szinte dúskál a különböző kiváló 
minőségű élelmiszerekben. A fogyasztás 
sokszor pazarló, a népesség jelentős részére 
a túlfogyasztás jellemző. Kényelmes, moz-
gásszegény életmód mellett sok fölösleges 
szénhidrátot, zsírt és fehérjét fogyasztanak.  

4. Élelmiszerválság

4.5. A Föld népességének és hústermelésének növekedési üteme

4.4. Élelmezési válság a világban (2015)

4.6. A csirkehústermelés körülményei a húsgyárakban

100
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400

1961 1971 1981 1991 2001 2014
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5. Miért terheli a környezetet jelentősen a hústermelés?

Szudán

Szíria

Nigéria
Közép-afrikai
Köztársaság

Lesotho

Zimbabwe

Malawi

Dél-Szudán

Namíbia

Guatemala Pápua Új-Guinea

Kelet-Timor

Észak-Korea
Jemen

Dzsibuti

Etiópia
Salvador

Az élelmezési
válság fő oka:

gazdasági
problémák

háború,
erőszak

A nevesített országokban a népesség
több mint 10%-át érinti az élelmezési válság.

természeti csapás
(aszály, áradás)

4. a) Értelmezd, hogy az egyes térségekben mi az oka az 
élelmezési válságnak (4.4.)!
b) Keress híreket az interneten a térségek problémáiról!  
http://stats.unctad.org/Dgff2016/people/goal2/index.html.  
Miért aktuálisak éppen?

Nagy probléma a szénhidrát-, fehérje- és vita - 
minhiány. A gyerekek fejlődéséhez létfontos-
ságú a nagyobb fehérjetartalmú – főleg ál lati 
eredetű – táplálék. Azok a gyerekek, akik nem 
jutnak elég fehérjéhez, fizikailag gyengék, szel - 
lemileg fogyatékosak lehetnek. Például Af rika 
és Ázsia számos térségében a falusi szegé-
nyeknek még jó termésű években is küz deniük 
kell az életben maradásért. Ha a család felnőtt 
tagjai éheznek, nem lesz erejük megművelni  
a földet, megszerezni az élelmet. Ezért a fel-
nőttek a  családfenntartás érdekében a gyer-
mekeiket fosztják meg a testi és szellemi fejlő-
désükhöz szükséges tápláléktól.

6. Mi a véleményed a csirkehúsgyártásról? Érvelj mellette/ellene! 
Érveidet írd egy táblázatba!
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