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Két évvel ezelőtt, 2018-ban 
kongatták meg először a 
vészharangokat a születések 

számának aggasztó csökkenésével 
kapcsolatosan: abban az évben 190 
170 újszülött jött világra Romániá-
ban, ami az addigi legalacsonyabb 
értéknek számított több évtizedre 
visszamenőleg. A következő évben, 
2019-ben aztán növekedés történt, 
de a javuló tendencia rövid ideig tar-
tott. Az Országos Statisztikai Intézet 
(INS) frissen közölt adatai szerint ta-
valy ismét drasztikusan lecsökkent 
a születések száma az országban.

Sokatmondó adatok

A statisztika szerint mindössze 161 
320 gyermek született tavaly Romá-
niában, ez közel 42 ezerrel kevesebb 
a 2019-es 203 109 újszülötthöz ké-
pest. Az edupedu.ro oktatási szak-
portál által a téma kapcsán közzé-
tett összefoglalóból kiderült, hogy 
a rendelkezésre álló adatok szerint, 
amelyek 1960-ig nyúlnak vissza, 
sohasem volt még példa ilyen ala-
csony értékre. Emlékeztetnek továb-
bá, hogy a Nicolae Ceaușescu által 
1966-ban bevezetett abortusz- és fo-
gamzásgátlás-tiltó rendelet elfoga-
dását követő években látványosan 
megugrott a születések száma. Az 
INS adatai szerint 1967-ben 527 764, 
1968-ban pedig 526 091 gyermek jött 

világra az országban. A következő 
években valamelyest csökkent ez a 
szám, a rendelet életbe lépésétől an-
nak 1990-es megszüntetéséig azon-
ban évente átlagosan 360 ezer gyer-
mek született az országban. Még 
1990-ben is 314 746 újszülött jött 
világra, ezt követően kezdett folya-
matos csökkenést mutatni a születé-
sek száma. A problémát súlyosbítja, 
hogy – részben a koronavírus-világ-
járvány hatására – az elhalálozások 
száma viszont megnövekedett ta-
valy az országban, tovább fokozva 

ezáltal a negatív természetes sza-
porulatot. Az INS szerint 296 711-en 
vesztették életüket tavaly Romániá-
ban, ez több mint 36 ezerrel haladja 
meg a 2019-ben elhunytak számát 
(260 353).

A járvány hatásai

Összetett okok állnak a születések 
számának visszaesése mögött, ezek 
közé tartozik például a népesség 
elöregedése, a szülőképes nők szám-
beli csökkenése és az elvándorlás is 

– véli Veres Valér szociológus, a Ba-
beş–Bolyai Tudományegyetem tan-
székvezetője. A szakember szerint 
nehéz megmondani, hogy pontosan 
mi okozta a tavalyi jelentős csökke-
nést, és a koronavírus-világjárvány 
ebben közrejátszott szerepe is kér-
déses. Mint kifejtette, az tény, hogy 
mivel a lezárások márciusban léptek 
életbe és a terhesség ideális esetben 
kilenc hónapig tart, csak a decem-
berben született gyerekek számát 
befolyásolhatta a járványhelyzet, 
hiszen az újszülöttek többsége még 
a világjárvány kitörése előtt fogant. 
Az is megtörténhet viszont, hogy 
a szorongás, a bizonytalanság és a 

gazdasági problémák hatására több 
tavaly megfogant gyermek végül 
nem jött világra, akár természetes, 
spontán vetélés, akár művi abortusz 
következtében.

Ellentétes tendenciák

A járvány hatása azonban inkább 
idén mutatkozik majd meg, mind 
a tartós félelem, bizonytalanság, 
mind a gazdasági nehézségek mi-
att. Ez viszont nem egységesen fogja 
érinteni a népességet, két egymással 
ellentétes tendencia érvényesülhet a 
szociológus szerint. Egyrészt a ter-
vezett gyermekvállalásokat sokan 
elhalaszthatják a járványhelyzet fel-
oldásáig, ezáltal tovább csökkenhet 
a születések száma. Ezzel szemben 
azonban van egy másik réteg: akik 
korábban nagyon sokat dolgoztak, 
most viszont több szabadide-
jük van akár otthoni mun-
kavállalás, akár kevesebb 
tennivaló miatt, dönthetnek 
úgy, hogy ez a megfelelő 
alkalom a gyerekvállalásra. 
Emellett az is tény, hogy a 
fogantatás nem minden pár 
számára megy egyszerűen, 
sokan időt, tervezést, fi gyel-
met kell fordítsanak erre, így az ő 
szempontjukból is előnyös lehet ez 
a periódus. Továbbá sok nő a mun-
kahelye elvesztése után jövőstraté-
giaként dönthet a gyermekválla-
lás mellett. „Látható tehát, hogy 
többféle helyzetben van a népes-
ség ebből a szempontból, és hogy 
a különböző tendenciák milyen 
arányban fognak megoszlani, il-
letve ennek mi lesz az eredménye a 
születésszám alakulásának szem-
pontjából, előre nehéz lenne meg-
mondani” – húzta alá Veres Valér.

Mélyponton a születésszám
Szinte kétszer annyian hunytak el tavaly Romániában, mint ahányan világra jöttek

Mérlegen a gyermekvállalás. 
Romániában mindössze 161 320 
gyermek született tavaly
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Fontosabb megoldandó gondot 
nem találva a városban egy helyi 

önkormányzati képviselő azt kezde-
ményezte, hogy a hatályos törvények 
alapján a választott tisztségviselők 
mandátumát, illetve funkcióját alá-
támasztó jelvényt és igazolványt 
készíttessen a polgármesteri hivatal. 

„Ezek modelljét foglaltuk határozat-
tervezetbe és terjesztettük elő a hol-
napi önkormányzati ülésre” – tudtuk 
meg Venczel Attila főjegyzőtől. Mint 
mondta, ezek használatát már koráb-
ban is tartalmazta a közigazgatási 
törvény, ám azt nem határozták meg, 
hogy miként kell kinézniük. Ez utób-
bit végül az elmúlt napokban tette 
meg a kormány, így készülhettek el 
a Székelyudvarhelyen előterjesztett 
modellek – magyarázta.

A jelképes igazolványokról

A polgármester, az alpolgármester és 
a helyi képviselők mandátumának 
idejére – négy évre – szóló igazolások 
egyebek mellett a tisztségviselő ne-
vét, funkcióját és személyi azonosító 

számát kell tartalmazzák, illetve a 
helységnevet, ahol megválasztották. 
A jelvényeken a funkció, illetve a 
helységnév mellett egy román zász-
ló és az állam címere fog szerepelni. 
A főjegyző hangsúlyozta, a város 
címerét is használhatnák az orszá-

gé mellett, ám az Székelyudvarhely 
esetében még nincs központilag jóvá-
hagyva. Utóbbi intézkedésre 2016 óta 
vár a polgármesteri hivatal. Venczel 
Attila egyébként úgy tudja, hogy el-
sősorban csak szimbolikus szerepük 
van az igazolványoknak 
és jelvényeknek, amelyek 
a tisztségviselők jogi stá-
tuszát támasztják alá. Kifej-
tette, akkor sem láthatnak 
hozzá rögtön az igazolvá-
nyok, illetve a jelvények 
elkészíttetéséhez, ha az 
önkormányzati képviselők 
többsége elfogadja az elkészült 
modelleket, hiszen ehhez anyagi 
forrást is kell rendelni. Ez csak akkor 
történhet meg, ha lesz idénre érvé-
nyes költségvetése a városnak.

Időtöltés munkaidőben: jelvény- és igazolványkészítés
• A választott tisztségviselők mandátumát alátámasz-
tó jelvény és igazolvány modelljének elfogadásáról ter-
jesztettek elő határozattervezetet a csütörtöki székely-
udvarhelyi önkormányzati ülésre, ennek használatát 
egy helyi képviselő kezdeményezte a hatályos törvé-
nyek alapján. Az igazolvány gyakorlati haszna nem sok, 
azt kézbesítés után tulajdonképpen eltehetik a fiókba, 
vagy megőrizhetik emlékbe. Mi több, ez mindössze 
egyes önkormányzati képviselőknek fontos. 

Négy évig lesznek érvényesek 
az igazolványok és a jelvények

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

• Drasztikusan lecsökkent a születések száma tavaly Romániában: az Országos Sta-
tisztikai Intézet (INS) adatai szerint mindössze 161 320 újszülött jött világra 2020-ban, 
ez több mint 40 ezerrel kevesebb a korábbi évhez képest. Ilyen alacsony értéket soha-
sem mértek korábban, legalábbis az 1960 óta rendelkezésre álló statisztikák szerint.




