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Minimális mértékben gyorsult 
a népességfogyás tempója 
Erdélyben az idei első öt hó-
napban, ám a Székelyföldön 
fi gyelemre méltó módon, 17,4 
százalékkal lassult a folyamat. 
Bár kisebb mértékben, de a 
Partiumban is javuló népmoz-
galmi egyenleg fi gyelhető meg.

 » KRÓNIKA

N őtt a gyermekvállalási kedv 
Erdély magyarlakta régiói-
ban – állapította meg friss 

közleményében az Erdélystat 
statisztikai gyűjtőportál. A szer-
kesztőségünkhöz eljuttatott nép-
mozgalmi elemzés szerint 2019 
első öt hónapjában Erdélyben a 
születések száma 0,7 százalékkal, 
a halálozásoké 1 százalékkal ala-
csonyabb volt, mint 2018 azonos 
időszakában. Így a népességfo-
gyás tempója Erdélyben minimá-
lis mértékben gyorsult az előző 
évhez viszonyítva, öt hónap alatt 
11 201 fővel csökkent a népesség. 
A két magyar többségű székely 
megyében azonban 2019. janu-
ár–májusban az élve születések 
száma 4,8%-kal magasabb, a ha-
lálozások száma pedig 1,7%-kal 
alacsonyabb volt az egy évvel ko-
rábbinál. A népességfogyás tem-
pója így Székelyföldön fi gyelemre 
méltó mértékben, 17,4 százalékkal 
lassult. Bár kisebb mértékben, de 
a Partiumban is javuló népmoz-
galmi egyenleg fi gyelhető meg.

Erdélyi adatok
2019. január–májusban 25 256 
gyermek jött világra Erdélyben, 
ami 439 fővel, 1,7%-kal alulmúlta 
az egy évvel korábbi, 2018. janu-
ár–májusi születésszámot. A me-
gyei statisztikai hivatalok előzetes 
adataiból az Erdélystat által készí-
tett összesítés szerint 2019 janu-
árjában erősebb, februártól má-
jusig azonban már egyértelműen 
gyengébb volt a gyermekvállalási 
kedv, mint egy évvel korábban. Az 
év első öt hónapjában 36 457-en 
haltak meg, 1,0%-kal, számszerű-
en 359 fővel kevesebben, mint az 

NŐTT A GYERMEKVÁLLALÁSI KEDV A MAGYARLAKTA VIDÉKEKEN, A SZÉKELYFÖLDÖN JELENTŐSEN LASSULT A NÉPESSÉGFOGYÁS

Biztatóak a népmozgalmi statisztikák

Helytállás. A Székelyföldön és a Partiumban is csökkent a népességfogyás mértéke

 » A szüle-
tésszám jelentős 
növekedése és 
a halálozások 
számának csök-
kenése együtte-
sen azt eredmé-
nyezte, hogy a 
Székelyföldön – 
szemben a teljes 
Erdéllyel – érez-
hetően lassult a 
népességfogyás 
tempója.

előző év azonos időszakában. A ja-
nuári halálozási csúcsot a februári 
és márciusi jó adatok ellensúlyozni 
tudták, ezt követően lényegében 
stagnálás fi gyelhető meg az előző év 
hasonló időszakához viszonyítva.

Májusig összességében Erdélyben 
a születések és a halálozások különb-
ségéből adódó népességfogyás 11 201 
fő volt, ami a népességfogyás tempó-
jának minimális gyorsulását mutatja 
2018 hasonló adataival összevetve 
(11 130 fő) – derül ki az Erdélystat 
közleményéből. A január–májusi idő-
szakban 11 879 házasságot kötöttek 
Erdélyben. Ez az érték igen jelentősen 
(9,9%-kal) elmarad az előző évitől. Az 
elmaradás oka gyakorlatilag szinte 
kizárólagosan egyetlen hónapra ve-
zethető vissza: míg 2018 áprilisában 
3293 pár mondta ki a boldogító igent, 
addig 2019 áprilisában csak 1771.

A Székelyföld
átlagon felül teljesít
Az erdélyi átlagnál pozitívabb né-
pesedési trendek voltak megfi gyel-

hetőek 2019. január–májusban a 
Székelyföldön. Hargita és Kovászna 
megyében az év első öt hónapjában 
2152 gyermek jött világra, ami 98 
gyermekkel, 4,8%-kal magasabb, 
mint a 2018. január–májusi érték. 
A növekmény kizárólag Hargita 
megyére vezethető vissza, ahol 114-
gyel több gyermek született, mint 
egy évvel korábban. Ezzel szem-
ben Kovászna megyében stagná-
lás, enyhe csökkenés tapasztalható 
(837 gyermek az egy évvel ezelőtti 
853-mal szemben). Ugyanebben az 
időszakban a Székelyföldön 2799-
en haltak meg. Ez az érték mintegy 
1,3%-os csökkenést jelent az előző 
év azonos időszakához viszonyítva, 
amikor 2837 fő volt az elhunytak 
száma – közölte az Erdélystat.

A születésszám jelentős növeke-
dése és a halálozások számának 
csökkenése együttesen azt ered-
ményezte, hogy a Székelyföldön 
– szemben a teljes Erdéllyel – érez-
hetően lassult a népességfogyás 
tempója (az ún. természetes fogyás, 

ami a vándorlási folyamatokat 
nem veszi fi gyelembe). A természe-
tes fogyás 2019. január–májusban 
mintegy 647 főre becsülhető, ami 
17,4%-kal alacsonyabb, mint a 2018 
ugyanezen időszakára számolt érték 
(783 fő). További érdekesség, hogy – 
Erdély más megyéivel szemben – a 
házasodási kedv nemhogy csök-
kent, de nőtt a Székelyföldön: az év 
első öt hónapjában 887 pár mondta 
ki a boldogító igent, ez 2,8%-os nö-
vekedést jelent az előző év hasonló 
időszakához viszonyítva.

Partiumi
és közép-erdélyi látkép
A másik, jelentős arányban ma-
gyarok lakta erdélyi régióban, a 
Bihar, Szatmár és Szilágy megyé-
ből összesített partiumi régióban 
2019. május végéig 4363 gyermek 
született, és 6558 halálozás történt. 
A 2018-as hasonló adatok szerint 
4316 születést és 6655 halálesetet 
regisztráltak. Tehát ebben a régió-
ban is – Székelyföldhöz hasonlóan 
– a születések számának a növeke-
dése és a halálozások számának a 
csökkenése fi gyelhető meg. A két 
folyamat eredményeképpen a né-
pességfogyás mértéke 2195 fő volt, 
ami bár Székelyföldhöz viszonyít-
va alacsonyabb mértékű, de azért 
6,5%-os javulás az előző évi hason-
ló partiumi adathoz képest (2348 
fő). A házasságkötési kedv ebben a 
régióban bár csökkent, de a csök-
kenés mértéke jócskán az erdélyi 
átlag alatt maradt: 2019. január–
májusban 2018 házasságot kötöt-
tek, ami 1,7%-kal múlta alul az elő-
ző évi adatot.

Erdély harmadik jelentősebb, 
magyar lakosságot tömörítő régi-
ója a Kolozs és Maros megyéből 
álló Közép-Erdély. Itt 4813 gyermek 
született az év első öt hónapjában, 
ez 90 fővel elmarad az előző évi 
adattól. Mivel a halálozások száma 
(6635 fő) ennél kisebb mértékben 
csökkent az előző évhez képest, így 
összességében Közép-Erdélyben a 
népességfogyás csaknem 3,2%-os 
gyorsulása fi gyelhető meg. A há-
zasságkötések száma 2360 volt, 
ami a házasságkötési kedv 5,1%-os 
visszaesését mutatja – derül ki az 
Erdélystat elemzéséből.
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 » PÁVA ADORJÁN

A 2019-es őszi egyetemi felvételin 
165 ingyenes és 425 költség-hoz-

zájárulásos alapképzéses helyet hirdet 
meg a Sapientia Erdélyi Magyar Tudo-
mányegyetem. A mesteri szakok ese-
tében 26 tandíjmentes és 135 tandíjas 
hely várja a hallgatókat – tájékoztatta 
szerkesztőségünket a felsőoktatási in-
tézmény. A csíkszeredai kar gazdasági 
informatika szakán a tandíjmentes és a 
költség-hozzájárulásos helyek is betel-
tek, így oda már nem lehet jelentkezni, 
de a kommunikáció és PR, valamint 
a szociológia szakok esetében is csak 
tandíjas helyek maradtak. A maros-

vásárhelyi karon a számítástechnika, 
informatika, valamint a fordító és tol-
mács szakok esetében szintén beteltek 
a tandíjmentes helyek, míg a kolozs-
vári kar fotó-fi lm-média szakán sem 
hirdetnek felvételit, mivel valameny-
nyi hely betelt. A fennmaradó szakok 
mindegyike tandíjmentes helyeket is 
kínál a szeptember elején startoló fel-
vételin. A legtöbb ingyenes hely az ag-
rár- és élelmiszeripari gazdaság szak 
és általános közgazdaság szak (csík-
szeredai kar), az agrármérnöki szak, 
valamint infokommunikációs hálóza-
tok és rendszerek szak (marosvásárhe-
lyi kar) és a nemzetközi kapcsolatok és 
európai tanulmányok szak (kolozsvári 

kar) esetében várja a jelentkezőket – 
áll az egyetem közleményében. A nyári 
felvételin, ha minimális mértékben is, 
de nőtt a Sapientia EMTE alapképzé-
ses szakjaira jelentkezők száma a ta-
valyi év hasonló időszakához képest. 
A korábbi évekhez hasonlóan a ma-

rosvásárhelyi karon az informatika, 
Csíkszeredában a gazdasági informati-
ka, míg Kolozsváron a fotó-fi lm-média 
szak bizonyult a legnépszerűbbnek. 
A legnagyobb túljelentkezés az infor-
matika szakon volt, ahol 95-en pályáz-
tak 60 helyre.

Több száz egyetemi helyre lehet még felvételizni a Sapientián

 » A nyári felvé-
telin, ha mini-
mális mértékben 
is, de nőtt a 
Sapientia EMTE 
alapképzéses 
szakjaira jelent-
kezők száma a 
tavalyi év hason-
ló időszakához 
képest.

Felvételi időpontok

Csíkszeredai kar: 2019. szeptember 4–10., hétköznap 9–15 óra között, 
szombaton 9–13 óra között.
Marosvásárhelyi kar: 2019. szeptember 9–10., hétfő–kedd.
Kolozsvári kar: 2019. szeptember 5–12. (a jog szakon 2019. szeptember 
5-11.). További információk az egyetem honlapján érhetők el.




