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Abszolút negatív rekordot jelent 
Románia rendszerváltás utáni törté-
netében a 2020-as halálozási adatok 
magas száma az Erdélystat legújabb 
demográfi ai elemzése szerint. Bar-
na Gergő szociológus a Krónikának 
elmondta: a tendencia a járványhoz 
köthető, de csak kis részben magya-
rázza a Covid–19-betegség.

 » PAP MELINDA

A z Országos Statisztikai Intézet 2020. 
évi előzetes adatai szerint 296 711 ha-
lálozást regisztráltak Romániában, 

ami kiugróan magas szám az előző eszten-
dők adataihoz képest. Ez abszolút negatív 
rekordnak tekinthető a rendszerváltás utá-
ni időszakban – hívta fel a fi gyelmet elem-
zésében az Erdélystat statisztikai portál.

Barna Gergő szociológus ennek kapcsán 
a Krónikának úgy nyilatkozott, hogy az 
arányaiban 14–15 százalékos növekedés 
kiugró az eddigi tendenciához képest, hi-
szen az elmúlt években ez 2-3 százalékos 
volt, de olyan esztendő is akadt, mikor 
csökkent az elhalálozások száma. Hozzá-
tette, emiatt a természetes fogyás mérté-
ke is nagy, és nem kizárt, hogy a végleges 
adatok szerint az elhalálozások száma el 
fogja érni a 300 ezer főt. Az elmúlt évtized-
ben ez átlagban 250–260 ezer fő volt.

„A nagyszámú elhalálozás nagyon nagy 
valószínűséggel a járványhoz köthető, vi-
szont csak kis részben magyarázza a Co-
vid–19-betegség” – értékelt a szakember, 
aki szerint azok, akik a betegség szövőd-
ményeiben hunytak el, csupán az elhalá-
lozások 33–40 százalékát teszik ki. „Van 
egy jelentős többlet, ami közvetett hatása 
a járványnak, kezdve attól, hogy akadozott 
az egészségügyi ellátás, és a lakosság ré-
széről is nagy valószínűséggel csökkent a 
hajlandóság a szűrővizsgálatokon, kezelé-
seken való részvételre” – hívta fel a fi gyel-
met a társadalomkutató.

Abszolút negatív rekord
A statisztikai portál összesítése szerint 
Erdélyben tavaly 97 636 haláleset történt, 
ez az előző évi előzetes adatokhoz képest 
16,3%-os, az országos átlagot valamivel 
meghaladó növekedést jelent. Ezzel szem-
ben 62 713 gyermek jött világra Erdélyben, 
ami 3 906 fővel, azaz 5,9%-kal múlta alul 
az egy évvel korábbi születésszámot. A né-
pességfogyás mértéke így csaknem 35 ezer 

fő volt, duplája az előző évinek. Erdélyben 
tavaly 27 716 házasságot kötöttek, 36%-kal 
kevesebbet, mint 2019-ben.

Az Erdélystat azonban kimutatásában 
arra is felhívja a fi gyelmet, hogy a romániai 
statisztikai gyakorlatban leggyorsabban az 
úgynevezett előzetes népmozgalmi adatokat 
(date provizorii) közlik, és ezek az adatok több 
szempontból pontatlanok, nem teljes körűek. 
A végleges adatok (date defi nitive) közlésére 
csaknem egy évet kell várni, és később még 
azokat is felülvizsgálják (date revizuite).

Az előzetes adatok szerint Romániában 
tavaly 296 711 halálozást regisztráltak, ami 
14,1%-kal több az egy évvel korábbinál. 
„Már ezek alapján megállapítható, hogy 
a halálozások ilyen magas száma abszo-
lút negatív rekordot jelent a modern kori 
Románia történetében. 1990 óta a legma-
gasabb évi halálozásszám 1996-ban volt, 
286 158 fő” – hívja fel a fi gyelmet az Er-
délystat.

Székelyföld jobban áll
A statisztikai portálnak a megyei statisz-
tikai hivatalok előzetes adataiból készí-
tett összesítése szerint Erdélyben tavaly 
97 636 haláleset történt, ez az előző évi 
előzetes adatokhoz képest 16,3%-os, tehát 
az országos átlagot is valamivel meghala-
dó növekedést jelent. Ezzel szemben csak 
62 713 gyermek jött világra, ami 3906 fővel, 

vagyis 5,9%-kal múlta alul az egy évvel 
korábbi, 2019-es születésszámot. A népes-
ségfogyás mértéke 34 928 volt, bő duplá-
ja az előző évinek. Erdély 16 megyéjében 
27 716 házasságot kötöttek, 36%-kal keve-
sebbet, mint 2019-ben.

Székelyföldön kevésbé szomorú a hely-
zet, Hargita és Kovászna megyékben 
2020-ban 7100 halálesetet jelentettek, ez 
„csupán” 12,3%-kal haladja meg a tavalyi 
előzetes adatokat, tehát a halálozási nö-
vekmény arányában itt alacsonyabb volt 
az országos és az erdélyi átlagnál.

Erdély másik, nagyobb arányban ma-
gyarlakta régiójában, a Bihar, Szatmár és 
Szilágy megyékből összesített Partiumban 
ellenben 2020-ban 16 916 halálozás tör-
tént, ami 15,1%-os növekmény, a szüle-
tésszám pedig 10 888 volt, amely 5,5%-os 
egy év alatti csökkenés. A harmadik je-
lentősebb magyar lakossággal rendelkező 
közép-erdélyi régióban, Kolozs és Maros 
megyében az előzetes adatok szerint a ha-
lálozások száma 17 490, vagyis 2232 sze-
méllyel többen haltak meg 2020-ban, így 
a halálozások 14,6%-kal ugrottak meg. A 
házasságkötések száma 5 017 volt, a visz-
szaesés mértéke 35,7%.

Kevesebb volt az esküvő
„Már az előzetes adatokból bizonyosan 
megállapítható, hogy a halálozások számát 

tekintve a 2020-as év abszolút negatív re-
kordot jelentett Romániában. A 2019-es év 
előzetes adataihoz viszonyított 36 775 fős 
országos, ezen belül 13 692 fős erdélyi halá-
lozási többlet azonban csak részben írható 
közvetlenül a koronavírus számlájára (2020. 
december 31-éig 15 767 Covid–19-áldozat volt 
Romániában). Ezek az adatok arra utalnak, 
hogy a járvány közvetett hatása a lakosság 
egészségi állapotára és a halálozások ala-
kulására akár nagyobb mértékű lehet, mint 
a Covid–19-betegség. Az egészségügyi ellá-
tás akadozása, az egészségügyi problémák 
elhanyagolása, a krónikus betegségek ke-
zelésének megszakítása, a szűrővizsgálatok 
elhalasztása a népesség egészségi állapotá-
nak jelentős hanyatlásához vezethet” – mu-
tat rá összesítésében az Erdélystat. Ugyan-
akkor rámutatnak, hogy a halálozásokkal 
szemben a születésszámok alakulását csak 
az év utolsó hónapjaiban befolyásolhatta 
közvetlenül a járvány. Így a 2020. évi szüle-
tésszám-csökkenés elsődleges oka nem a 
járványban keresendő, hacsak nem oly mó-
don, hogy emiatt megnehezedett a külföl-
dön élő román állampolgárok gyermekeinek 
itthoni anyakönyvezése. A házasságkötések 
számának zuhanása ellenben egyértelmű-
en a járványhelyzet következménye, teszik 
hozzá, és ez a házasságon kívüli gyermek-
vállalások arányának növekedését vonhatja 
maga után Erdélyben és a Székelyföldön is.

Nincs kőbe vésve. Bár a végleges számok még változhatnak, az előzetes adatok alapján tavaly kiugróan magas volt az elhalálozások száma

KIUGRÓAN SOKAN HUNYTAK EL TAVALY A JÁRVÁNY MIATT VAGY ANNAK KÖZVETETT HATÁSAKÉNT, HANYATLIK A NÉPESSÉG EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTA 

Negatív rekordot döntött az elhalálozások száma
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 » TÓTH GÖDRI IRINGÓ

A Román Gépjármű-nyilvántartási Hi-
vatal (RAR) és a közlekedési rendőr-

ség által tavaly ellenőrzött gépjárművek 
közel fele súlyos, gyakran veszélyes mű-
szaki hiányosságokkal küzdött. A RAR 
közleménye szerint a 2020-as év folyamán 
összesen 64 096, műszaki szempontból 
„gyanús” járművet ellenőriztek. Ezek 
nyomán megállapították, hogy a vizsgált 
járművek 45,61 százaléka súlyos és/vagy 
veszélyes műszaki hiányosságokkal ren-
delkezik, és a közutakon való közlekedésre 
alkalmatlannak nyilvánították azokat. A 
leggyakoribb problémák a jelző-világító 
berendezés (27,7%), a szennyező-, illet-
ve károsanyag-kibocsátás (21,1%), a ten-
gelyek, felnik, gumik és a felfüggesztés 

(12,9%), valamint a szélvédő, illetve az 
oldalsó és hátsó ablakok (11,7%) kapcsán 
merültek fel. Az ellenőrzött járművek 3,92 
százalékánál tapasztaltak problémát a fék-
rendszerrel kapcsolatban, míg az esetek 
1,51 százalékánál a kormányzási rendszer-
rel volt probléma.

A tavalyi év ellenőrzései folyamán össze-
sen 3274 járművet nyilvánítottak közvetlen 
módon balesetveszélyesnek a fékrend-
szer, a kormányzási rendszer vagy a ten-
gelyek hibái miatt. Az elvégzett mérések 
eredményeként az is kiderült, hogy 2203 
jármű károsanyag-kibocsátása túllépte 
a maximálisan megengedett értéket. Az 
ellenőrzött járművek körülbelül 2,5 szá-
zalékánál voltak problémák az időszakos 
műszaki ellenőrzéssel (ITP), azaz hamis, 
lejárt vagy törölt igazolással közlekedtek. 

A gépjármű-nyilvántartási hivatal és a köz-
lekedési rendőrség által közösen végzett 
ellenőrzések nyomán 2020-ban összesen 
20 391 esetben szabtak ki büntetést, 16 592 
forgalmi engedélyt vontak vissza, 147 jár-
művet vontattak el, és 269 műszaki igazo-
lást töröltek.

Kolozs megyében 2438 járművet ellen-
őriztek a tavalyi év folyamán, melyek kö-
zül 88 bizonyult közvetlenül balesetve-
szélyesnek. Az ellenőrzött gépjárművek 
27,36 százaléka esetében tapasztaltak 
különféle műszaki hibákat, hiányosságo-
kat, esetleg a jármű irataihoz kapcsolódó 
problémákat. Kolozs megyében a vizsgált 
járművek 5,50 százaléka nem felelt meg 
károsanyag-kibocsátás tekintetében, 2,34 
százaléknak járt le, volt hamis, vagy törölt 
az időszakos műszaki ellenőrzése, 0,7 szá-

zaléknak pedig az azonosítással akadtak 
problémái. A megyében összesen 436 eset-
ben alkalmaztak bírságot, és 391 forgalmi 
engedélyt vontak vissza.

A forgalmi engedély bevonása esetén 
a jármű csak akkor kerülhet vissza a tu-
lajdonoshoz, illetve forgalomba, hogyha 
sikeresen átmegy a gépjármű-nyilvántar-
tási hivatal kirendeltségeinek műszaki el-
lenőrzésén. A hivatal hangsúlyozta, hogy 
a forgalomban végzett ellenőrzések ered-
ményei nem tükrözik a romániai autópark 
általános állapotát, mert a gépjármű-nyil-
vántartási hivatal és a közlekedési rend-
őrség közös akciói azokra a járművekre 
koncentrálnak, tehát azokat állítják meg 
ellenőrzés céljából, amelyek műszakilag 
gyanúsak, szabályos közlekedésre alkal-
matlanok.

Több tízezer, műszakilag veszélyes gépjárművet kapcsoltak le tavaly




