
A II. világháborút követő német kitelepítés a statisztika tükrében 

1. Bevezetés
1945. augusztus 2-án aláírták a potsdami szerződést, mely a kollektív
bűnösség elve alapján elítéli a magyar németséget és kitelepítésre ítéli
őket. A kitelepítésre kötelezettek jegyzékének forrása a 1941. évi
népszámlálás alapján a településenkénti és a lakóházankénti névjegyzék
(lásd: 1. ábra). A névjegyzéken közel 725 ezer személy szerepelt. Ezek
közül 220 ezer olyan németet űztek el, aki az 1941-es népszámlálás során
német anyanyelvűnek és nemzetiségűnek vallotta magát.

Év 1941 1949

Népesség (fő) 9 316 074 9 204 799

Magyar (fő) 8 918 868 9 104 640

Német (fő) 302 189 2 617

Az 1. számú táblázat adatai
alapján 1941-ben a nem magyar
nemzetiségűek (397 206 fő) között
76 % a németek aránya, míg 1949-
ben ez az arány mindössze 3%.
Összességében a lakosságon belül
a német nemzetiség aránya
3,39 %-ról 0,03 %-ra csökkent.
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1. ábra Magyarországon a kitelepítés alapjául szolgáló névjegyzékbe vett lakosság 
megoszlása az indokok alapján

1. táblázat Magyarország népessége, magyar és német 
nemzetiségek száma 1941, 1949

5. Következtetések
1945 után a német nemzetiségűek aránya drasztikusan csökkent Magyarországon. Ez a
változás a mezőgazdaság fejlődésére, illetve gazdaságára is hatással volt. A kitelepítés során a
társadalomban egyre nőtt a németekkel szembeni diszkrimináció, demoralizálta a lakosságot,
illetve szétrombolta az etnikai együttélés hagyományait.
A kitelepített németeknek tönkrement egzisztenciájuk miatt új életet kellett kezdeniük az új
területen, illetve asszimilálódniuk kellett.

2. A kutatás célja 
(hipotézis)
1949-re a kitelepítés eredményeként
a német nemzetiség aránya 1 % alá
esik.
A Magyarországon élő nemzetiségek
közt 1941-ben vezető arányban
megtalálható német kisebbség aránya
ezen időszakban 5 % alá csökken.

Források:
http://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/magyarorszagi_nemz
etisegek/nemetek/a_magyarorszagi_nemetek_kitelepitese_e
s_az_1941_evi_nepszamlalas/pages/004_kitelepitesi_nevjeg
yzek_adatai.htm

www.ksh.hu

3. Módszertan
Kutatásunk során a Microsoft Excelt használtuk, a program segítségével megoszlási és
bázisviszonyszámokat készítettünk, majd a kapott adatokból és az alaptáblából diagramokat
alkottunk, amiket elemeztünk. A háttérkutatáshoz és az okok kiderítéséhez pedig a
történelem ismeretekhez és tankönyveinkhez nyúltunk.

A 2. számú ábrán láthatjuk,
hogy 1941-ben bekövetkezett
drasztikus csökkenés a mai
napig nem rendeződött.

4. Eredmények közlése

2. ábra Német nemzetiségűek számának alakulása 1941-től 2011-ig Magyarországon
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