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A népességfogyás hátteréről
Szociológus: a nagyarányú külföldi munkavállalással is összefügg, hogy kevés gyerek születik
• Nemcsak a járvány-
nyal, hanem a külföl-
dön munkát vállalók 
arányának növekedé-
sével is összefüggésbe 
hozható az Országos 
Statisztikai Intézet 
(INS) által közölt adat, 
miszerint száz év lefor-
gása alatt soha nem 
született olyan kevés 
gyerek Romániában, 
mint tavaly – mondta 
el lapcsaládunk kér-
désére Horváth István 
kolozsvári szociológus, 
a Babeș–Bolyai Tudo-
mányegyetem (BBTE) 
oktatója.

K I S S  J U D I T

A lapunkban tegnap már emlí-
tett, INS által közölt statiszti-
kai adatokból kiderült: tavaly 

178 124 baba jött a világra, 12 szá-
zalékkal kevesebb, mint egy évvel 
korábban. Az egészségügyi válság 
is az oka annak, hogy csökkent a 
gyerekvállalási kedv az elmúlt év-
ben: ez leginkább Vaslui megyében 
volt érvényes, ahol 25 százalékkal 
kevesebb gyerek született, mint 
2019-ben. Horváth István kifejtet-
te, az, hogy száz év leforgása alatt 
nem született olyan kevés gyerek 

Romániában, mint tavaly, tulajdon-
képpen nem jelent meglepetést, egy 
már régóta meglévő tendencia egyik 
„állomása”. „A demográfi ai csök-
kenés Romániában nem új keletű, 
régóta beszélünk róla. A 2020-as 
évben a születő gyerekek számának 
csökkenésén nyilván megmutatko-
zott a járvány hatása. Az emberek a 
bizonytalan helyzetben megfontol-
ják a családtervezést anyagi okok-
ból is” – mutatott rá a szociológus. 
Hozzátette, arról is szó van, hogy a 
járványhelyzet miatt 1,2 millióan 
hazatértek külföldről Romániába, 
de a relatív megnövekedett népes-
ségszámhoz képest is kevés gyer-
mek született, ez azt jelzi, hogy az 
emberek a kockázatos egészségügyi 
helyzetben nem vállalnak gyereket. 
Arról is beszélt, hogy a népességfo-
gyás is fontos tényező. A statisztikai 
hivatal adatai szerint megduplázó-
dott tavaly a természetes népesség-

fogyás Romániában az előző évhez 
képest: míg 2019-ben az elhalálozá-
sok száma 57 ezerrel haladta meg 
a születésekét, 2020-ban a korona-
vírus-járvány közepette 118 587-tel 
kevesebb gyermek született, mint 
ahány ember meghalt az országban. 
„A nagymértékű népességfogyás-
nak és a szaporulat csökkenésének 
közös oka a járvány” – mutatott rá 
a szociológus. Románia természetes 
népszaporulata csaknem három év-
tizede, 1992-ben került negatív tarto-
mányba, azóta egyre súlyosbodik a 
népességfogyás. A demográfi ai ada-
tokat az egészségügyi válság mellett 
az is kedvezőtlenül befolyásolja, 
hogy több mint négymillió román 
állampolgár él külföldön, akiknek 
zöme az aktív lakossághoz tartozik, 
vagyis közöttük sokan vannak olya-
nok, akik a gyermekvállalás szem-
pontjából fontos 25–45 év közötti 
korosztályhoz tartoznak.

A külföldi munkavállalás 
mint átmeneti élethelyzet

Horváth István elmondta, a járvány 
előtti években is egyre kevesebb 
gyereket vállaltak a romániaiak, ez 
a tendencia folytatódni látszik. „Az 
1990-es évek elején született nem-
zedék tagjai nagy számban bekap-
csolódtak a migrációba, külföldön 
dolgoznak, és amíg nincs stabil eg-
zisztenciájuk, nem vállalnak gyere-
ket. A külföldi munkát nagyon sokan 
átmeneti élethelyzetnek tekintik. A 
népességcsökkenés így természete-
sen a migrációval is nagymértékben 
összefügg. Akik kimentek, azért 
mentek ki, hogy dolgozzanak, nem 
hogy gyereket neveljenek, és csak 
kis hányaduk kerül olyan stabil 
anyagi helyzetbe, hogy gyereket vál-
laljon” – mondta a szociológus. Hoz-
zátette, az idénymunkára külföldre 
menők esetében is érvényes ez, nem 

nagyon terveznek családot. Székely-
földön az országos átlagnál vala-
mivel kevésbé csökkent az újszü-
löttek száma: Maros megyében 4,2 
százalékkal, Kovászna megyében 
7,1 százalékkal, Hargita megyében 
11,1 százalékkal született kevesebb 
gyerek tavaly, mint tavalye-
lőtt. „Ha a székelyföldi me-
gyék helyzetét a romániai 
átlaghoz viszonyítjuk, ki-
derül, hogy ott valamelyest 
beállt egyfajta „visszaren-
deződés” a családmodellek 
tekintetében. Sok esetben 
a férfi  az aktív kereső, és a 
nő az, aki ellátja a háztartást, 
ebben benne van a gyerekgondo-
zás is” – mondta Horváth István. 
A szociológus úgy vélekedett, az, 
hogy egyes helyeken nem csökkent 
drasztikusan az újszülöttek száma, 
összefügghet a nők munkaerőpiaci 
helyzetének alakulásával is.

H A J N A L  C S I L L A

B eidézték a marosvásárhelyi II. 
Rákóczi Ferenc Római Katoli-

kus Teológiai Gimnázium volt diák-
jait március másodikára a bukaresti 
alkotmánybíróságra, ám a megjele-
nés nem kötelező – olvasható a feb-
ruár másodikai keltezéssel kiállított 
idézésen, amelyet több egykori ta-
nuló is megkapott az elmúlt héten. 
Mint arról korábban beszámoltunk, 
a marosvásárhelyi táblabíróság 

még múlt év elején emelt alkotmá-
nyossági kifogást a román kormány 
2018/48-as sürgősségi rendelete el-
len, amely három másik jogszabály 
módosításával lehetővé tette, hogy 
Marosvásárhelyen minisztériumi 
rendelettel alapítsák újra a II. Rákó-
czi Ferenc Római Katolikus Gimnázi-
umot. Szinte öt évvel ezelőtt Ștefan 
Someșan társvádlott – egykori Ma-
ros megyei főtanfelügyelő – ügy-
védjei az iskolaalapítással kapcso-
latos büntetőügyben alkotmányjogi 
kifogást hoztak fel a büntetőeljárási 
törvénykönyv bizonyos részeivel 

szemben (egy technikai kifogást), és 
ebben Tamási Zsolt ügyvédje, Gogo-
lák Csongor is támogatta őket akkor. 
A marosvásárhelyi bíróságok jóvá-
hagyták formailag, hogy kapcsolat 
van a kifogás és az ügy között, és át-
küldték az alkotmánybíróságnak – 
fejtette ki megkeresésünkre Gogolák 
Csongor ügyvéd. „A régi iskolaügyet 
ez a kifogás nem befolyásolta, nem 
függesztették fel a letárgyalását, és 
mint tudjuk, visszaküldték az egész 
vádiratot a nyomozati szakaszba. 
Mivel abban az ügyben a tanulók 
sértett felek voltak, ezért az alkot-
mánybíróság az ő ügyükben felho-
zott alkotmányjogi kifogás elbírálá-
sával kapcsolatban is megidézi őket 
most, de nem kötelező a megjelenés, 
mert ez nem egy igazi per” – tette 
hozzá a marosvásárhelyi ügyvéd. 
Az alkotmánybíróság a szó jogi értel-
mében nem bíróság, mert nem dönt 
konkrét kérdésekről, csak vitás jogi 

kérdésekről. Arról, hogy egy életben 
lévő jogszabály, jelen esetben a bün-
tetőeljárás kifogásolt részei ütköz-
nek-e az alkotmány rendelkezései-
vel. „Természetesen beidézi a feleket, 
hogy mindenki elmondja a vélemé-
nyét, de emiatt nem kell aggódniuk 
az egykori diákoknak, mert ez egy 
formai dolog, a régi ügynek a folyo-
mánya, a régi ügy bírósági szakasza 
pedig megállt, és visszakerült a nyo-
mozati szakaszba” – hangsúlyozta 
az ügyvéd az idézéssel kapcsolat-
ban. Az alkotmánybíróság dönthet 
úgy, hogy jóváhagyja a kifogást, 
akkor jobb, alkotmányosabb lesz a 
büntetőeljárás, ha visszautasítja, ak-
kor minden marad úgy, ahogy volt. A 
régi ügyre azonban abszolút semmi-
lyen hatással nincs, mert az már első 
körben lejárt, és visszakerült a nyo-
mozati szakaszba, ahol még folyik 
a nyomozás – magyarázta Gogolák 
Csongor.

Mint ismeretes, a marosvásár-
helyi Római Katolikus Gimnázi-
um 2018-ban megszűnt önálló 
intézményként működni. A kor-
rupcióellenes ügyészség (DNA) 
2016 októberében indított vizsgá-
latot Tamási Zsolt iskolaigazgató 
és Ștefan Someșan volt 
főtanfelügyelő ellen az 
iskola 2014-es létrehozá-
sakor elkövetett állító-
lagos törvénytelenségek 
miatt. Az iskola újraala-
pításáról 2018 februárjá-
ban törvényt fogadott el a 
román parlament, ezt azonban az 
alkotmánybíróság egy hónappal 
később alkotmányellenesnek mi-
nősítette. Az iskola végül az ok-
tatási tárca 2018. augusztus 9-én 
elfogadott rendelete alapján nyit-
hatta meg ismét kapuját, immár II. 
Rákóczi Ferenc Római Katolikus 
Gimnázium néven.

Alkotmánybíróságra idézett egykori diákok – a megjelenés nem kötelező
• A bukaresti alkotmánybíróságra hívják a marosvá-
sárhelyi II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Teológi-
ai Gimnázium volt diákjait, akiknek az elmúlt héten 
kézbesítették az idézést. Tamási Zsolt iskolaigazgató 
ügyvédje, Gogolák Csongor szerint nem kell aggódniuk 
a tanulóknak, sőt meg sem kell jelenniük a bíróságon.




