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Bevezető

Az Erdélystat – erdélyi statisztikai szolgálat – 2019 januárjában indult, 
azzal a céllal, hogy az Erdélyre és a romániai magyar közösség helyzeté-
re vonatkozó statisztikai adatokat rendszerezze, megjelenítse, értelmezze.  
A projekt a Romániai Magyar Demokrata Szövetség kezdeményezésére, az 
Iskola Alapítvány működtetésével, a Magyar Kormány támogatásával való-
sult meg. Jelenleg két fő egységből áll, a statisztikai részt a kolozsvári Köz-
politikai Elemző Központ Egyesület, az intézménytárat pedig a Nemzeti 
Kisebbségkutató Intézet gondozza.

A statisztikai szolgáltatások alapját a periodikusan megjelenő közle-
mények és elemzések képezik, az ezek hátterében álló adatbázisok pedig 
regionális, megyei és települési adatlapok révén vannak megjelenítve a 
http://statisztikak.erdelystat.ro/ honlapon. Az elemzéseken és adatlapokon 
túlmenően iskolai és önkormányzati rangsorok, illetve adatvizualizációk 
(etnikai és választási térképek) segítik tájékozódni a felhasználókat.

A mintegy két és fél éves működés során számos statisztikai elemzés 
született gazdasági, demográfiai, oktatási, egészségügyi kérdésekben. A 
Magyar Kisebbség jelenlegi számában arra vállalkoztunk, hogy az Erdély 
gazdasági helyzetével kapcsolatos írásokat közöljük, bízva abban, hogy ezek 
jó áttekintést nyújtanak néhány alapkérdésben, amelyek az erdélyi magyar 
társadalom szerkezetére, illetve életminőségére világítanak rá.

Először bemutatjuk azt a módszertani keretet, amely az Erdélystat- 
elemzések hátterében áll, majd következnek az egyes elemzések.

Módszertan
Az Erdélystat Romániára, Erdélyre és az erdélyi magyarokra vonatko-

zó statisztikai adatokat dolgoz fel, azokat rendszerezi, megjeleníti és értel-
mezi magyar nyelven. A felhasznált adatok elsődleges forrásai az Országos 
Statisztikai Intézet és az Eurostat, illetve a különféle romániai kormányzati 
és önkormányzati intézményeinek hivatalos és nyilvános vagy adatkérések-
kel kikérhető adatai.

A romániai, erdélyi magyarok társadalmi helyzetét két dimenzió men-
tén tudjuk megragadni. Az etnikum vagy nemzetiség regisztrációja csupán 
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néhány helyzetben kerül rögzítésre Romániában (népszámlálások alkalmá-
val, születéskor, házasságkötéskor és elhalálozás esetében). Ezen túlmenően 
területi (települési, megyei, regionális) adatok alapján következtethetünk a 
magyar népesség helyzetére, különös figyelmet fordítva azokra a területek-
re, ahol a magyar etnikumú lakosság súlya jelentős. A következőkben eze-
ket az etnokulturális és területi fogalmakat ismertetjük.

1. Etnokulturális fogalmak

Etnikum (etnia) – a népszámlálások alkalmával kerül rögzítésre, a 
2011-es népszámlálás kérdése: „Milyen etnikumhoz tartozónak vallja ma-
gát az illető személy?” Szintén az etnikumra kérdezett rá a 2002-es nép-
számlálás.

Nemzetiség (naționalitate) – az 1997-es és 1992-es népszámláláskor 
még ezt a fogalmat használták, illetve a népmozgalmi statisztikák (szüle-
tések, elhalálozások, házasságkötések) alkalmával továbbra is ez van hasz-
nálatban. A nemzetiség fogalma annyiban félrevezető, hogy nemcsak az 
etnikum, hanem az állampolgárság fogalmával is rokon értelmű, ennek kö-
vetkeztében a népmozgalmi adatokban folyamatosan alulreprezentáltak a 
nem román etnikumúak.

Anyanyelv (limba maternă) – a népszámláláskor rögzített adat, a 
2011-es népszámlálás kérdése: „Milyen anyanyelvű az illető személy?”

Vallás (religia) – a népszámláláskor rögzített adat, a 2011-es népszám-
lálás kérdése: „Milyen vallásúnak tartja magát az illető személy?”

Az etnokulturális jellemzők rögzítésének közös vonása, hogy erre a 
válaszadás opcionális, nem kötelező. Az 1997-es, 1992-es és 2002-es nép-
számlálások alkalmával a válaszmegtagadás elhanyagolható mértékű volt 
(néhány száz eset országos szinten). A 2011-es népszámláláskor az etno-
kulturális kérdésekre nem válaszolók aránya jelentősen megnőtt, az elő-
zetes adatok szerint a lakosság 0,3%-a nem nyilatkozott az etnikumáról. 
Szintén 2011-ben, az Országos Statisztikai Hivatal regiszteri adatokból 
kiegészítette a lekérdezés során nyert eredményeket, így a végleges nép-
számlálási adatokban nagyon jelentős, az állandó lakosság több mint 6%-át 
kitevő adathiány van az etnokulturális jellemzők esetében. Ennek követ-
keztében – az Országos Statisztikai Hivatal által is használt gyakorlatnak 
megfelelően – az etnokulturális kategóriák arányát az adott kérdésről 
nyilatkozók populációjából számítjuk.

Szintén a 2011-es adathiány kezelésére használjuk a magyarok kor-
rigált számát, ebben az esetben azt feltételezzük, hogy az etnikumokról 
nem nyilatkozók és a regiszteri adatokból származók körében ugyanolyan  
arányban vannak a magyarok, mint a nyilatkozók esetében. Az extrapo- 
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lálást a legkisebb elérhető adminisztratív egységek, városok és falvak 
szintjén végeztük. Ennek eredményeképpen úgy számolunk, hogy míg a 
2011-es népszámláláskor a magyar etnikumot nyilatkozó személyek szá-
ma 1 227 623 fő volt (6,50%), addig a magyarok korrigált száma Románia 
szintjén 1 281 921 fő (6,37%).

2. Területi fogalmak

Románia nagyrégiói
Erdély – az Európai Parlament és a Tanács 1059/2003/EK rendele-

tének I. melléklete szerinti RO11 (Északnyugati Régió), RO12 (Központi 
Régió) és RO42 (Nyugati Régió) azonosító kódú három NUTS2 szintű te-
rületi egységének összessége, azaz összesen 16 jelenlegi romániai megye 
összessége. Megyék: Arad, Beszterce-Naszód, Bihar, Brassó, Fehér, Hargita, 
Hunyad, Kolozs, Kovászna, Krassó-Szörény, Máramaros, Maros, Szatmár, 
Szeben, Szilágy, Temes.

Moldva – az Európai Parlament és a Tanács 1059/2003/EK rendeleté-
nek I. melléklete szerinti RO21 (Északkeleti Régió) NUTS2 szintű területi 
egysége, kiegészítve Vrancea és Galați megyékkel, tehát összesen 8 románi-
ai megye összessége. Megyék: Bákó (Bacău), Botoșani, Galați, Iași, Neamț, 
Suceava, Vaslui, Vrancea.

Havasalföld – az Európai Parlament és a Tanács 1059/2003/EK rende-
letének I. melléklete szerinti RO31 (Dél-Munténiai Régió) és RO41 (Dél-
nyugat-Olténiai Régió), azonosító kódú két NUTS2 szintű területi egységé-
nek összessége, kiegészítve Brăila, Buzău, Constanța és Tulcea megyékkel, 
tehát összesen 16 romániai megye összessége. A fentiek szerint Havasalföld 
részeként nem vesszük figyelembe Bukarest és Ilfov adatait. Megyék: Argeș, 
Brăila, Buzău, Călărași, Constanța, Dâmbovița, Dolj, Giurgiu, Gorj, Ialo-
mița, Mehedinți, Olt, Prahova, Teleorman, Tulcea, Vâlcea.

Bukarest-Ilfov – Bukarest és Ilfov megye, az Európai Parlament és 
a Tanács 1059/2003/EK rendeletének I. melléklete szerinti RO32 NUTS2 
szintű területi egysége.

Erdély megyék szintjén létrehozott alrégiói
Székelyföld – Hargita és Kovászna megye
Közép-Erdély – Kolozs és Maros megye
Partium – Bihar, Szatmár és Szilágy megye
Dél-Erdély – Brassó, Fehér, Hunyad és Szeben megye
Bánság – Arad, Krassó-Szörény és Temes megye
Észak-Erdély – Beszterce-Naszód és Máramaros megye
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Erdély települések szintjén létrehozott magyar tömbterületei

Székelyföldi tömb
• Hargita megye egész területe, a következő közigazgatási egységek te-

rületének kivételével: Maroshévíz város; Bélbor, Galócás, Gyergyó-
várhegy, Salamás községek.

• Kovászna megye teljes területe, a következő közigazgatási egysé-
gek területének kivételével: Bodzaforduló város; Dobolló, Előpatak, 
Hidvég, Nagypatak, Szitabodza, Zágonbárkány községek.

• Maros megye következő közigazgatási egységei és területük: Erdő-
szentgyörgy Nyárádszereda és Szováta városok; Ákosfalva, Backa-
madaras, Csíkfalva, Gyulakuta, Havad, Kibéd, Lukafalva, Makfal-
va, Nagyernye, Nyárádgálfalva, Nyárádkarácson, Nyárádmagyarós, 
Nyárádremete, Sóvárad, Székelybere, Székelyhodos, Székelyvécke 
községek.

• Bákó megye területéből Gyimesbükk község.
Partiumi tömb
• Bihar megye következő közigazgatási egységei és területük: Érmi-

hályfalva, Margitta és Székelyhíd városok; Bályok, Berettyószéplak, 
Bihar, Bihardiószeg, Biharfélegyháza, Bors, Érábrány, Érbogyoszló, 
Érkörtvélyes, Érsemjén, Érszőlős, Értarcsa, Hegyközcsatár, Hegy-
közpályi, Kiskereki, Paptamási, Szalacs, Szalárd, Szentjobb, Tasnád-
bajom, Tóti, Vámosláz, Vedresábrány községek.

• Szatmár megye következő közigazgatási egységei és területük: Er-
dőd, Nagykároly, Sárköz, Szatmárnémeti és Tasnád városok; Ákos, 
Alsószopor, Avasújváros, Batiz, Bogdánd, Börvely, Csanálos, Cso-
maköz, Egri, Érendréd, Érkávás, Érszakácsi, Hadad, Halmi, Kál-
mánd, Kaplony, Királydaróc, Kismajtény, Kökényesd, Krasznabél-
tek, Krasznaterebes, Lázári, Mezőfény, Mezőpetri, Mezőterem, 
Mikola, Nagykolcs, Oláhcsaholy, Piskolt, Pusztadaróc, Szamosdob, 
Szaniszló, Szatmárhegy, Szatmárpálfalva, Szatmárudvari, Szilágypér, 
Sződemeter, Tasnádszántó, Túrterebes, Vetés községek.

• Szilágy megye következő közigazgatási egységei és területük: Szi- 
lágycseh és Szilágysomlyó városok; Cigányi, Debren, Haraklány, Ipp, 
Kárásztelek, Kémer, Kraszna, Krasznahidvég, Kusaly, Nagyderzsida, 
Oláhbaksa, Sarmaság, Szilágybagos, Szilágykövesd, Szilágynagyfalu, 
Szilágyperecsen, Szilágysámson, Szilágyszeg, Varsolc, községek.

Marosvásárhely vonzáskörzete
• Marosvásárhely város; Jedd, Koronka, Maroskeresztúr, Marosszent- 

anna, Marosszentgyörgy, Marosszentkirály, Mezőbánd, Mezőcsávás, 
Mezőmadaras, Mezőpanit községek.
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Települések etnikai térszerkezete

Magyar dominanciájú települések – azon közigazgatási egységek 
(községek, városok, municípiumok) összessége, amelyekben a 2011. évi 
népszámlálás adatai szerint a magukat magyar nemzetiségűeknek vallók 
aránya meghaladta a 75%-ot. Az arány számításakor a nemzetiségi kérdés-
re válaszolókat vettük figyelembe.

Magyar többségű települések – azon közigazgatási egységek (közsé-
gek, városok, municípiumok) összessége, amelyekben a 2011. évi népszám-
lálás adatai szerint a magukat magyar nemzetiségűeknek vallók aránya 
meghaladta az 50%-ot, de nem haladta meg a 75%-ot. Az arány számítása-
kor a nemzetiségi kérdésre válaszolókat vettük figyelembe.

Paritásos kisebbségi települések – azon közigazgatási egységek 
(községek, városok, municípiumok) összessége, amelyekben a 2011. évi 
népszámlálás adatai szerint a magukat magyar nemzetiségűeknek vallók 
aránya meghaladta a 35%-ot, de nem haladta meg az 50%-ot. Az arány szá-
mításakor a nemzetiségi kérdésre válaszolókat vettük figyelembe.

Kisebbségi települések – azon közigazgatási egységek (községek, vá-
rosok, municípiumok) összessége, amelyekben a 2011. évi népszámlálás 
adatai szerint a magukat magyar nemzetiségűeknek vallók aránya elérte a 
20%-ot, de nem haladta meg a 35%-ot. Az arány számításakor a nemzetisé-
gi kérdésre válaszolókat vettük figyelembe.

Szórványtelepülések (<20%, >250 fő) – azon közigazgatási egységek 
(községek, városok, municípiumok) összessége, amelyekben a 2011. évi 
népszámlálás adatai szerint a magukat magyar nemzetiségűeknek vallók 
aránya nem érte el a 20%-ot, de meghaladta a 250 főt. Az arány számítása-
kor a nemzetiségi kérdésre válaszolókat vettük figyelembe.

Szórványban élő személyek (<250 fő) – azon közigazgatási egységek 
(községek, városok, municípiumok) összessége, amelyekben a 2011. évi 
népszámlálás adatai szerint a magyarok korrigált száma nem haladta meg a 
250 főt, és arányuk nem érte el a 20%-ot. Az arány számításakor a nemzeti-
ségi kérdésre válaszolókat vettük figyelembe.


