
Regional differences of healthy life years at birth and at 65 in Hungary 

Health expectancies are not frequently quoted indicators in the Hungarian public speaking. To increase its awareness HCSO 
publish regularly a series of this indicator in the volume of Sustainable development indicators and these are available also 
on the website of HCSO. The regional comparisons show the general difference between the two part of the country – the 
industrialized Western Transdanubia and Central Hungary (including the capital city Budapest) and the other part. Population 
of the less developed North and Great Plain region can expect a shortest period of lifetime without limitation while in the 
industrialized regions an average man can spend 61.3 years without limitations which value is almost equal to European 
average.

Healthy life years values at birth are generally longer for women than men in all regions of Hungary. At 65 we can find  the 
opposite  in four regions: an average man can expect longer healthy life period than women in the same region.  

Healthy life years at 65 by sex and regions, 2011
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Szabó Zsuzsanna.Krisztina. – Faragó Miklós*: KSH (Központi Statisztikai Hivatal)
Egészségesen várható élettartamok születéskor és 65 éves korban: regionális különbségek

Az egészségesen várható élettartamok értéke nem tartozik a közbeszédben gyakran idézett mutatók közé. Annak
érdekében, hogy bekerüljön a köztudatba, a KSH közzéteszi a mutató értékeit „A fenntartható fejl dés indikátorai” cím
egyik rendszeresen kiadott kötetében, valamint az adatok (nemek szerint, országos és régiós bontásban) évr l évre a
Hivatal honlapján is megjelennek. A regionális összehasonlításból kiderül, hogy az ország két fele, az iparosodott Nyugat
Dunántúl és a f város környéke (Közép Magyarország: Budapest és Pest megye) és az egyéb területek (a további öt régió) e
szempontból is lényegesen különbözik. A legkevésbé fejlett régiók, Észak Alföld és Észak Magyarország népessége számíthat
a legrövidebb korlátozottságmentesen eltölthet életszakaszra, míg a legfejlettebb ipari régióban Közép Magyarországon
egy átlagos férfi 61,5 évet élhet le a mindennapi tevékenységeiben való korlátozottság nélkül, mely érték majdnem
megegyezik az EU átlagával.

Az egészségesen várható élettartam születéskori értékei általánosan minden régióban magasabbak a n k esetében. 65 éves
korban viszont ennek az ellenkez jét figyelhetjük meg négy régióban is. Az átlagos férfiak itt hosszabb egészséges
élettartamra számíthatnak, mint az ugyanabban a régióban él n k.*Calculation the regional values

Egészségesen várható élettartamok születéskor régiónként, 2011
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