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Ők a „belső migránsok”
A lakosság csaknem 15 százaléka változtatta meg lakhelyét az országon belül
• A legutóbbi, 2011-
es népszámlálást 
követően a romániai 
lakosság körülbelül 
12–15 százaléka (min-
den hetedik-nyolcadik 
lakos) változtatta meg 
lakhelyét, elköltözve 
egyik településről a 
másikra az országon 
belül – derül ki az Er-
délystat friss elemzé-
séből. Erdélyen belül 
a fő befogadó megyék 
Temes és Kolozs. 

R omániában az elmúlt nép-
számlálást követően, 2012 és 
2019 között körülbelül 2,2–

2,6 millió személy változtatta meg 
lakhelyét, elköltözve egyik telepü-
lésről a másikra országon belül. 
Ez azt jelenti, hogy a lakosság 12–
15 százaléka, minden hetedik-nyol-
cadik lakos részt vett a belső mig-
rációs folyamatokban – állapítja 
meg az Erdélystat statisztikai portál 
szerkesztőségünkhöz tegnap eljut-
tatott friss elemzése.

Országon belüli vándorlás

Az országon belüli vándorlás „vi-
rágkora” a szocializmus idejére te-
hető, Romániában ennek az irányí-

tott folyamatnak kimondott célja a 
falusi lakosság arányának csökken-
tése volt. Ennek ellenére jelenleg 
is Románia az egyik legkevésbé 
urbanizált európai ország: a városi 
lakosság aránya valamivel 55 szá-
zalék fölöttire tehető. Romániában 
és Erdélyben 1991 után a belső mig-
ráció intenzitása a 2000-es évek 
elejéig csökkent, majd 2005 után 
kisebb és 2015 után már nagyobb 
mértékben nőtt. 2011 után legin-
kább Bukarest-Ilfov régió migrációs 

nyeresége növekedett. Erdélynek is 
pozitív az egyenlege, a migrációs 
arány itt is növekedett, de kisebb 
mértékben. A többi romániai régió 
esetén migrációs veszteséget látha-
tunk. Erdélyen belül a fő befogadó 
megyék Temes és Kolozs megye 
voltak. Másodlagos migrációs cél-
pontoknak Szeben, Brassó, Arad és 
Bihar megyék tekinthetők. A többi 
erdélyi megyének belső vándorlási 
vesztesége volt ebben az időszak-
ban, a két fő kibocsátó megyének 
Krassó-Szörény és Hunyad megye 

tekinthető – olvasható az Erdélystat 
elemzésében.

Erdély migrációs célpontjai

Erdélyben a fő migrációs célpon-
tok a nagyvárosi vonzáskörzetben 
lévő települések voltak. Az erdélyi 
nagyvárosok közül egyedül Kolozs-
várnak pozitív a migrációs egyenle-
ge (többen költöztek be a városba, 
mint onnan el), de az igazi nyeresé-
get a város határában lévő községek 
(elsősorban Szászfenes, Apahida és 

Kisbács) könyvelhették el. Kolozs-
várral ellentétben Temesvár jelen-
tős népességkibocsátó nagyváros, 
de a vonzáskörzetében lévő közsé-
gek (elsősorban Gyüreg, Újszentes, 
Újmosnica) szintén számottevő 
migrációs nyereséggel bírnak. Ko-
lozsvár és Temesvár után a Brassó, 
Szeben és Nagyvárad vonzáskörze-
tében lévő községek és kisebb váro-
sok is pozitív migrációs mérleggel 
rendelkeznek. Az Erdélystat elem-
zői hangsúlyozzák, hogy az erdélyi 
nagyvárosi vonzáskörzetben lévő 
községek népessége évi 3 százalék-
kal nőtt 2012 és 2019 között, vagyis 8 
év alatt nagyjából lakosságuk egy-
negyedével gyarapodtak.

Következtetés

Összességében az erdélyi váro-
soknak, ezen belül főleg a kisebb 
városoknak jellemzően ván-
dorlási veszteségük van: 
vagyis többen költöznek el a 
városokból, mint amennyi-
en beköltöznek oda. A leg-
nagyobb népességkibocsátó 
települések az egykori ipari 
vagy bányászvárosok, vagy 
olyan községek, amelyek tá-
vol esnek a megyeszékhelytől vagy 
fontosabb városoktól. A fontosabb 
székelyföldi városok is népesség-
kibocsátó települések. Sepsiszent-
györgy mellett Árkos, Csíkszereda 
mellett Csíkszentlélek, Székelyud-
varhely mellett Felsőboldogfalva 
rendelkezik a legmagasabb vándor-
lási nyereséggel – áll az Erdélystat 
közleményében.

Jövünk-megyünk. Több millióan 
váltottak otthont Románián 
belül az elmúlt évtizedben

▴  K É P Ü N K  I L L U S Z T R Á C I Ó .  
     F O T Ó :  B A R A B Á S  Á K O S  

Az élhetőbb környezetért alkotnak

Közös akció részeként festik újra a székelyudvarhelyi sportcsarnok körüli betonkerítést az Udvarhelyi Fiatal Fórum 
(UFF) tagjai és a Palló Imre Művészeti Szakközépiskola diákjai. Tóth Tímea, az UFF alelnöke lapunknak elmondta, 
a helyi polgármesteri hivatal támogatásával megszervezett megmozdulás célja, hogy élhetőbbé, szebbé tegyék a 
környezetet, az alkotásokkal pedig az egészséges életmódra szeretnék ösztönözni a lakosokat. Mint kifejtette, az 
Egészségfal elnevezésű projekt részeként ezúttal a jegypénztár és a sportcsarnok kapuja közötti részen alakítják 
szebbé a kerítést, a későbbiekben pedig hasonló tematikában folytatnák a munkát egészen a kazánházig. „Nagy-
jából tíz évvel ezelőtt volt hasonló akció, a városi park felújításával egy időben, ezért úgy éreztük, hogy most már 
szükség van egy újabb megmozdulásra” – fogalmazott Tóth Tímea. (Fülöp-Székely Botond)

▴  F O T Ó :  E R D É L Y  B Á L I N T  E L Ő D

M int tegnapi lapszámunkban 
beszámoltunk róla, hétvégén 

átszervezték Marosvásárhely legna-
gyobb, az Aranykakas vendéglőnél 
lévő körforgalmát, és a közlekedés-

rendészet javaslatára meg-
szüntették az egyik leg-
forgalmasabb átjárót. A 
civil társadalom több kép-
viselője tiltakozott emiatt, 

jelezve, hogy a gyalogosok-
nak 500–700 métert kell kerülniük, 
hogy szabályosan tudjanak átkelni 
a négysávos úton. Többen fotót is 

közzétettek arról, hogy bár felszá-
molták az átjárót, gyalogosok és ke-
rékpárosok továbbra is használják 
azt. Hétfőn délben Marosvásárhely 
polgármestere, Soós Zoltán Face-
book-bejegyzésben jelentette be, 
hogy számos kérést kaptak arra vo-
natkozóan, hogy lehessen újra hasz-
nálni az Electrica előtti átjárót. „A 
lakosság által megfogalmazott kérés 
képviseletében közbenjártunk, és 
sikerült elérni, hogy a szóban forgó 
átjáró lezárását azonnali hatállyal 
feloldjuk.” (Simon Virág)

Civil nyomára lépni kellett

Hétvégén lezárva tartották, tegnapra feloldották ▴  FOTÓ: HAÁZ VINCE




