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A saját be-
vételek te-
kintetében a 
legalább húsz 
százalékban 
magyarlakta 
városok toplis-
táját Marosvá-
sárhely vezeti 
57 százalékkal 
a teljes bevé-
telek arányá-
ban, ezt követi 
Csíkszereda 
(49 százalék), 
Sepsiszent-
györgy (48 
százalék), 
Székelyudvar-
hely (43 szá-
zalék), Kézdi-
vásárhely és 
Gyergyószent-
miklós (39 
százalék).

A legszámottevőbb különbségek a 
nagyvárosok és a kisvárosok saját jö-
vedelme között van, a különbség mint-
egy húsz százalékpontnyi. Az elemző 
különbséget tesz a 21 országos és regi-
onális növekedési pólus vonzáskörze-
tében található és az egyéb községek 
között; itt is számottevő különbségek 
adódnak, a nagyvárosok mellett talál-
ható községek gyakorlatilag a közepes 
városok önkormányzati bevételi struk-
túráját prezentálják (reálértékben is 
megközelítik ezeket), míg az egyéb 
községek nagymértékben (73 száza-
lékban) függenek a megyei és országos 
visszaosztástól.

Az önkormányzatok összbevételei-
nek vizsgálatánál is jelentős különbsé-
gek mutatkoznak nagyrégiós szinten: 
míg a vizsgált periódusra az országos 
átlagnövekedés 15 százalék volt, Er-
délyben a bevételek húsz százalékkal 
növekedtek (Moldvában 13 százalék, 
Havasalföldön pedig 17 százalék volt a 
növekedés). Az erdélyi községi önkor-
mányzatok proaktív hozzáállását jelzi 
az is, hogy az európai uniós források-
ból származó bevételek 51 százalékkal 
meghaladják az országos szintet.

Az elemző hat erdélyi régiót defi niál, 
ezek: Székelyföld (Hargita és Kovászna 
megye), Közép-Erdély (Maros és Kolozs 
megye), Partium (Bihar, Szatmár és 
Szilágy megyék), Dél-Erdély (Brassó, 
Fehér, Hunyad és Szeben megyék), 
Bánság (Arad, Krassó-Szörény és Temes 
megyék), illetve Észak-Erdély (Beszter-
ce-Naszód és Máramaros megyék).

Megfi gyelhető, hogy reálértékben az 
egy főre eső önkormányzati összbevétel a 
legmagasabb Partium és Székelyföld vá-
rosaiban, ugyanez viszont községi szin-
ten nem érvényes, itt pontosan fordított a 
sorrend, Partium és Székelyföld községei 
az önkormányzati bevételi rangsorban 
Erdélyben az utolsó helyeket foglalják 
el. Az uniós források lehívásában (az 
önkormányzati költségvetés százaléka-
rányában) a székelyföldi és az észak-er-
délyi községek a legsikeresebbek. Saját 
bevételek tekintetében a két székelyföldi 
megye mind városi, mind községi szinten 
mélyen alulmarad a listavezető közép-er-
délyi megyékkel szemben.

Az átlagos egy főre eső reáljövede-
lem tekintetében Hargita és Kovászna 
megye városai magasan az országos át-
lag és valamivel az erdélyi átlag fölött 
helyezkednek el. Ugyanez a községek 
szintjén nem mondható el, a két megye 
községeinek egy főre eső összbevétele 
az országos átlag körül van (Hargita 
megye az országos átlag fölött, Kovász-
na megye pedig alatt), erdélyi vonatko-
zásban pedig mélyen az átlag alatt.

Saját bevételek tekintetében a két 
székelyföldi megye az erdélyi lista vé-
gén helyezkedik el, mind városi, mind 
községi szinten, mindössze Hunyad és 
Krassó-Szörény megyéket előzi meg.

Uniós források tekintetében az er-
délyi városok listáján Kovászna me-
gye előkelő helyet tudhat magáénak, 
utána pedig a Bihar megyei városi 
önkormányzatok a leghatékonyabbak. 
A vidéki (községi) önkormányzatok 
szintjén legjobban Hunyad, Szilágy, 
Beszterce-Naszód és Hargita megyék 
teljesítenek (a Kovászna megyei tele-
pülések az erdélyi átlag szintjén he-
lyezkednek el).

Ahogyan azt az Erdélystat elemzői is 
megjegyzik, az egy főre eső összbevétel 
szempontjából legjobban teljesítő ma-
gyarlakta városi önkormányzatok kö-

zül főként Nagyvárad, Kézdivásárhely 
és Csíkszereda emelkedik ki. A többi 
székelyföldi és közép-erdélyi város (sor-
rendben Marosvásárhely, Székelyud-
varhely, Sepsiszentgyörgy) az országos 
átlag fölött, míg Gyergyószentmiklós ez 
alatt helyezkedik el.

A székelyföldi és közép-erdélyi 
(kiemelten Maros megyei), legalább 
ötven százalékban magyarlakta köz-
ségi önkormányzatok egy főre eső ösz-
szbevétele tekintetében Kézdialmás 
(CV), Komandó (CV), Esztelnek (CV), 
Magyarbükkös (MS) – ez utóbbi egyik 
hozzárendelt falva, Magyarózd több-
ségi magyar település, a többi falu és 
a községközpont román többségű –, 
Koronka (MS), Réty (CV), Kézdiszent-
kereszt (CV) és Jedd (MS) települések 
helyezkednek el a lista élén.

A saját bevételek tekintetében a leg-
alább húsz százalékban magyarlakta 
városok toplistáját Marosvásárhely ve-
zeti 57 százalékkal a teljes bevételek 
arányában, ezt követi Csíkszereda (49 
százalék), Sepsiszentgyörgy (48 száza-
lék), Székelyudvarhely (43 százalék), 
Kézdivásárhely és Gyergyószentmiklós 
(39 százalék). Figyelemre méltó, hogy 
ebben a kategóriában csak Marosvásár-
hely önkormányzatának saját bevételei 
nagyobbak, mint az országos átlag (51 
százalék). A kiemelt, ötven százalék fö-
lötti magyarlakta községek saját bevételi 
listáját Koronka (MS) vezeti 77 százalék-
kal, őt követi Marosszentgyörgy (MS) öt-
ven százalékkal, illetve Árkos (CV), Réty 
(CV), Fenyéd (HR), Csíkszentkirály (HR), 
Kézdiszentkereszt (CV) és Jedd (MS). Az 
összes listavezető község az országos és 
regionális növekedési pólusok vagy pe-
dig regionális szinten kiemelt városok 
vonzáskörzetében található.

Az uniós források lehívása szem-
pontjából (a települési bevételek szá-
zalékarányában) a legjelentősebb szé-
kelyföldi és közép-erdélyi (kiemelten 
Maros megyei) városok Kézdivásárhely, 
Sepsiszentgyörgy, Marosvásárhely és 
Csíkszereda. Ugyanezt a listát községek 
szintjén Kézdialmás (CV) vezeti, őt kö-
veti Jedd (MS), Esztelnek (CV), Koman-
dó (CV) és Magyarbükkös (MS).

A székelyföldi és közép-erdélyi 
(kiemelten Maros megyei) 
települési önkormányzatok 
bevételeinek részletes elemzése
Az Erdélystat azokat a romániai telepü-
léseket vizsgálta, amelyeknek a 2011-
es népszámlálás szerint legalább 250 
magyar nemzetiségű lakosuk volt. A 
következő kimutatások tartalmazzák a 
magyar lakosság arányát (M), a 2015–
2017-es periódus éves átlagjövedelmét 
millió lejben (Össz), a saját bevétel szá-
zalékos arányát (Saját), a visszaosztott 
bevételek százalékos arányát (Vissza), 
az uniós források százalékos arányát 
(EU), az egy főre jutó éves átlagjövedel-
met lejben (Össz/fő), a települések rang-
sorolását (kategórián belül) éves átlag 
összjövedelem (Rang-össz), éves átlag 
egy főre jutó összjövedelem (Rang-ösz-
sz/fő) és az egy főre jutó éves átlag saját 
bevétel (Rang-saját/fő) szerint. Ezeket 
az adatokat nagyvárosi, közepes városi, 
kisvárosi és községi szinten vizsgálta az 
elemző.

Maros, Hargita és Kovászna megye 
tekintetében – a közérthetőség szem-
pontját is fi gyelembe véve – a fenti 
adatsorokat megyei bontásban elemez-
zük és mutatjuk be.

Maros megye

Nagyvárosok
A vizsgált 19 romániai nagyvárosból Ma-
rosvásárhely 3 évi átlag összjövedelme 
szempontjából a mezőny második felé-
ben található, viszont az egy főre jutó 
éves átlag összjövedelme az előkelő 3. 
míg az egy főre jutó éves átlag saját bevé-
tele a lista 6. helyét biztosította a megyei 
jogú városnak.

Közepes városok
Az Erdélystat 75 települést vizsgált, a 
rangsort ennek függvényében alakította 
ki, de itt már fi gyelembe vette a tanul-
mány elején említett kritériumokat, így 
a rangsor (az éves átlag összjövedelmet 
véve fi gyelembe) a következőképpen 
alakult.

A három Maros megyei közepes mé-
retű város önkormányzatára egyaránt 
jellemző az európai uniós források 
majdnem teljes hiánya, illetve Dicső-
szentmárton esetében a saját bevételek 
alacsony szintje (Segesvár turisztikai 
cél állomás, Szászrégen pedig ipari vá-
ros, a saját bevételek viszonylag magas 
értéke ezzel magyarázható).

Kisvárosok
Az Erdélystat 225 települést vizsgált, a 
rangsort ennek függvényében alakítot-
ta ki, de itt is figyelembe vette a tanul-
mány elején említett kritériumokat, így 
a rangsor (az éves átlag összjövedelmet 
véve figyelembe) a következőképpen 
alakult.

Az éves átlag összjövedelem szerint 
a listát vezető Marosludas költségve-
tésének összetétele meglehetősen zűr-
zavaros, mind a saját bevételek, mind 
pedig az EU-s források aránya igen 
alacsony, az önkormányzat gyakor-
latilag a megyei és országos szinten 
visszaosztott pénzösszegektől függ. 
Ezzel ellentétben a lista második he-

NAGYVÁROSOK
Település M Össz Saját Vissza EU Össz/fő Rangössz

Rang-
össz/fő

Rang-
saját/fő

Maros-
vásárhely 45,2 356,1 57 37,9 5,1 2875 13 3 6

KÖZEPES VÁROSOK
Település M Össz Saját Vissza EU Össz/fő Rangössz

Rang-
össz/fő

Rang-
saját/fő

Szász-
régen 26,3 71,6 49,9 48,0 2,1 2151 41 54 37

Segesvár 17,7 61,4 55,5 44,4 0,1 2185 54 51 30

Dicsőszent-

márton
15,5 41,1 38,1 61,9 0,0 1864 72 69 66

KIS VÁROSOK

Település M Össz Saját Vissza EU Össz/fő Rangössz
Rang-
össz/fő

Rang-
saját/fő

Maros-
ludas 24,3 35,4 37,9 60,4 1,7 2310 28 111 92

Szováta 89,5 23,4 50,2 46,6 3,2 2254 84 123 48

Radnót 13,4 17,8 50,4 48,6 1,0 2040 130 1257 63

Nyárádtő 8,8 13,6 63,1 36,9 0,0 1954 175 166 31

Nagy-
sármás 22,3 12,8 36,7 63,3 0,0 1849 182 183 142

KÖZSÉGEK

Település M Össz Saját Vissza EU Össz/fő Rangössz
Rang-
össz/fő

Rang-
saját/fő

Koronka 66,5 7,3 76,6 22,0 1,4 2634 22 12 1

Palotailva 13,4 5,6 38,4 43,0 18,6 2756 39 9 6

Kerelő-
szentpál

35,9 10,8 37,0 50,9 12,2 2544 6 17 8

Fehér-
egyháza

21,1 9,7 50,5 44,0 5,5 1813 9 57 9

Maros-
szentkirály 31,0 11,1 60,5 37,5 2,0 1477 5 79 10

Ratosnya 15,6 3,8 47,1 52,9 0,0 1826 65 55 11

Magyar-
bükkös

61,4 2,2 29,4 65,9 4,7 2768 90 8 12

Maros-
szentgyörgy

52,7 14,3 50,0 44,5 5,5 1541 1 74 13

Maros-
keresztúr

45,0 7,8 57,2 36,9 5,9 1345 16 89 14

Maros-
szentanna 41,3 7,7 53,0 45,4 1,6 1349 19 87 17

Folytatás a  IV.  oldalon т

lyezettje, Szováta város önkormány-
zata kiegyensúlyozott költségvetéssel 
rendelkezik, a saját bevételek aránya 
ötven százalék fölötti, és az uniós 
források aránya is az országos átlag 
körüli. Nyárádtő esetében a saját be-
vételek aránya kiemelten magas, ez 
leginkább annak tudható be, hogy 
a település egy országos növekedési 
pólus (Marosvásárhely) vonzáskör-
zetében található; valószínűleg ez-
zel magyarázható az is, hogy az ön-
kormányzat nem fektet hangsúlyt az 
EU-s források lehívására. A nagysár-
mási önkormányzat költségvetésének 
struktúrája a marosludasinál is zava-
rosabb, a saját bevételek alacsonyak, 
és a város uniós források lehívására 
sem fektet hangsúlyt.

Községek
Az elemző 91 Maros megyei községet 
vizsgált a már említett kritériumrendszer 
szerint. Mi a lista első tíz helyezettjének 
költségvetési struktúráját mutatjuk be, 
az egy főre jutó éves átlag saját bevétel 
szerint rangsorolva.

A vizsgált községek közöl 6 (Ko-
ronka, Marosszentkirály, Marosszent-
györgy, Maroskeresztúr, Marosszent-
anna és Kerelőszentpál) ugyancsak az 
országos növekedési pólusnak tekint-
hető Marosvásárhely vonzáskörzeté-
ben található, utóbbi még ipari park 
közvetlen szomszédságában is van, ez 
az oka az önkormányzatok meglehe-
tősen magas saját bevételének, illetve 
esetenként az országos átlag fölötti 
uniós alapokból lehívott forrásoknak. 
Fehéregyháza Segesvár vonzáskörze-
tében található, amely bár nem számít 
növekedési pólusnak, kiemelt turiszti-
kai célváros. A települési önkormány-
zatnak főként mezőgazdasági, texti-
lipari és turisztikai tevékenységekből 
származó saját bevételei vannak. Pa-
lotailva község önkormányzata költ-
ségvetésénél kiemelkedően magas 
az uniós források aránya, ott ezzel 
ellensúlyozzák az alacsony saját be-
vételt. Ratosnya község gazdaságára 
a fakitermelés és kisebb mértékben a 
turizmus jellemző, innen származik 
a községek szintjén magasnak szá-
mító 47,1 százalékos saját jövedelem. 
Magyarbükkös meglepően jól teljesít 
EU-s források lehívása tekintetében, 
ellentétben a viszonylag csekély, 29,4 
százaléknyi saját bevétellel (a község 
az alacsony lakosságszám miatt ke-
rülhetett a toplista első tíz helyezettje 
közé).

Bár nagyon sok Maros megyei kis-
település (község) esetében az önkor-
mányzati költségvetésben igen fontos 
szerepet kaptak az EU-s források (szá-
zalékarányban), esetenként az éves 
átlagbevételek egynegyedét is bizto-
sítva, ezt nem minden esetben tartjuk 
mérvadónak, főként a költségvetés 
mértékét véve figyelembe.

Hargita megye

Közepes városok
Az Erdélystat 75 települést vizsgált, a 
rangsort ennek függvényében alakította 
ki, de itt már fi gyelembe vette a tanul-
mány elején említett kritériumokat, így 
a rangsor (az éves átlag összjövedelmet 
véve fi gyelembe) a következőképpen 
alakult.




