


 3.dia: Üdvözlés

 4.dia: Felmérés adatok 

 5.dia: Cigányság fogalma

 6.dia: Földrajzi eloszlás

 7.dia: Településtípusok

 8.dia: Születésszám, kormegosztás

 9-10.dia: Családi állapot

 11-12-13.dia: Cigány gyerekek száma

 14-15.dia: Anyanyelv

 16.dia: Nemzetiség

 17. dia: Felhasznált forrás



 A következőkben a magyar 

cigányságot szeretném bemutatni, 

különösen a népességbeli arányukra, 

családi állapotukra, földrajzi 

elosztásukra, anyanyelvükre, 

nemzetiségükre tekintettel.



 520.000- 650.000 között volt a számuk

 A felmérés alapegysége a háztartás és 

az egy lakásban lakók közössége volt

 De mivel egy háztartásban nem 

mindenki cigány, így az 520-650 ezer 

emberből kb. 20 ezer nem roma



 Akiket a nem cigány környezet annak 

tekint

 A környezet a barna bőrűeket tekinti 

cigánynak, illetve akiknek a szülei is azok

 A fél-cigányokat is romának tekinti

 Akkor is, ha nem vallja magát annak 



 A keleti megyékben a legnagyobb az 

arányuk: Szabolcs megye lakosságának 

6,6%-a, Borsod megye 23%-a, Heves 

megye 16%-a és Nógrád megye 14%-a 

cigány nemzetiségű

 Budapest környékén és a Dunántúli 

megyékben korábbihoz képest több 

roma él 



 A romák 39,9%-a községben,

 49,7%-a városokban,

 10,4%-uk Budapesten él.  



 Nagyobb a születésszám, mint a magyar 

családokban, de nagyobb a 

halálozások száma és aránya is 

 15 éven aluli cigány gyerekek száma 

kétszer akkora, mint a magyaroké

 A 60 éven felüliek aránya viszont kevés 



 Férfiak: 15 éves koruk előtt a férfiak 21%-

a kötött már házasságot. Viszont 

kevesebb az elvált férfi, mint a 

magyaroknál.

 Nők: Korai házasodás tradíció náluk, így 

már 15 éves kortól férjhez mennek.





 100 törvényesen házas cigány nő élve 

született gyerekeinek száma 305, 

magyarok esetében ez 188.

 Magas gyerekszám okai: iskola helyett 

gyerekszülés, családi pótlék és egyéb 

szociális juttatás megszerzése.





 Cigány nők 6%-nak nincs gyereke,

 10%-nak 1,

 23%-nak 2,

 60%-nak 3 vagy több gyereke van.

 Az első gyerekvállalás cigány nők 

esetében 20-24 kora közé esik, míg 

magyar nők esetében 25-29 közé.



 A magyarországi cigányok 3 nagy nyelvi 

csoporthoz tartoznak: 

 Romungók (magyarul beszélő magyar 

cigányok)

 Oláh (magyarul és cigányul is beszélnek) 

 Román vagy beás cigányok (magyarul 

és románul beszélnek).



 Napjainkban a romák nagy része már 

csak magyarul beszél, melynek oka, 

hogy az iskolákban, óvodákban és a 

munkahelyeken a magyar az elfogadott 

nyelv. 



 Az a cigány ember, aki annak vallja 

magát, de nem biztos h a 

népszámláláskor is elismeri cigányságát.

 2011. évi népszámlálásban 308 ezer 

ember vallotta magát romának, de 

tudjuk, hogy közel 1millióan vannak.



 7. dia: http://magyarnarancs.hu/kismagyarorszag/a-baloldal-csak-

a-szavazatvasarlasban-erdekelt-videken-ezert-akarjak-a-jobbikot-

89596

 10. dia: http://hataratkelo.com/ujabb-felszaz-roma-csalad-indult-

kanadaba/

 10. dia: http://www.valtozovilag.hu/ag/magyarorszagi_romak.htm

 12. dia: http://www.magyardiplo.hu/mitiokitthon/441-interkulturalis-

parbeszed-egy-cigany-gyermekek-szamara-szervezett-iskolan-

kivueli-oktatasi-program-foglalkozasain
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http://www.magyardiplo.hu/mitiokitthon/441-interkulturalis-parbeszed-egy-cigany-gyermekek-szamara-szervezett-iskolan-kivueli-oktatasi-program-foglalkozasain


 Készítette: Pankotai Kitti


