
Holnap, október 20-án veszi kezdetét az 
idei év kiemelt jelentőségű társadalmi ak-
ciója, a népszámlálás és lakásösszeírás. 

Erről a 2007/36-os kormányrendelet 
rendelkezett, s annak 2-es szakasza 
értelmében minden személy adatszol-

gáltatásra kötelezett. Ennek az adatszolgál-
tatásnak lehetőleg hitelesnek kell lennie. Jó 
tudni azt is, hogy a népszámlálás során adott 
válaszok, a közölt adatok szigorúan bizalmas 
jellegűek, azokat csak kizárólag statisztikai 
célokra lehet felhasználni, másra nem. Így 
például az anyagi helyzetre vonatkozó ada-
tok semmiképp sem használhatók fel esetleg 
adókivetésre vagy vagyonosodásvizsgálatra. 
Amúgy a feldolgozás során az adatközlő ne-
vét és a személyi azonosítószámát (CNP) 
törölni kell. Hangsúlyozandó az is, hogy az 
adatszolgáltatás megtagadása szabálysértést 
jelent, s az bírságolandó, összhangban a nép-
számlálás megszervezésére és lebonyolítására 

vonatkozó 2009/1502-es kormányhatározat 
21. szakaszának előírásaival. 

Ceruzát ne fogadjunk el, 
csak golyóstollat
Az állampolgárokat, a lakosokat a kérde-

zőbiztosok keresik fel, akiknek igazolniuk kell 
magukat személyazonossági és népszámlálási 
igazolványukkal. Nyomatékolandó: a kér-
dőíveket a biztos csakis tollal és golyóstollal 
töltheti ki, ceruzát nem szabad használnia. Ha 
mégis megpróbálná, akkor megtagadhatjuk 
az adatszolgáltatást, illetve az ívek aláírását. A 
kitöltött kérdőíveket a megszámláltatott sze-
mélynek alá kell írnia, de több mint ajánlatos, 
hogy előzőleg ellenőrizzük a beírtakat, illetve 
győződjünk meg arról, hogy az általunk adott 
válaszokat, adatokat megfelelőképpen írták-e 
be az űrlapba.

Ha netalán egy adott választ vagy általunk 
közölt adatot ki kell javítani, az lehetséges, de 
van, amikor az TILTOTT, nevezetesen a 

nemzetiségre, az anyanyelvre és a vallásra 
vonatkozó válaszoknál nem szabad javítást 
eszközölni az űrlapon. Ha ezek esetében va-
lamit elírt vagy elrontott a kérdezőbiztos, 
köteles új űrlapot kitölteni. 

Több mint 2300 kérdezőbiztos 
Hargita megyében
Az október 20–31. között zajló népszám-

lálásban és lakásösszeírásban megyénkben 
több mint 2300 kérdezőbiztos vesz részt, 
azokra hárul az érintettek eligazítása, felvilágo-
sítása, illetve a kérdőívek kitöltése. Egy kérde-
zőbiztosra a becslések szerint 80-90 lakcím jut 
megyénkben, tevékenységüket pedig 8–20 óra 
között fejtik ki. Értesüléseink szerint a több-
ségében magyar nemzetiségűek által lakott 
településeken ezek olyan személyek soraiból 
kerültek ki, akik a magyar nyelvet is ismerik. 
A kitöltendő űrlapok kapcsán utalhatunk arra 
is, hogy a családok esetében hat kérdőívvel 
szembesülhet egy személy, de azok mindegyi-

kének kitöltése nem feltétlenül szükségeltetik 
minden esetben. Így például a huzamosabb 
időre külföldre távozott személyek elnevezésű 
űrlap (formularul PPI) csak akkor töltendő ki, 
ha az adott lakcímen lakók közül, illetve a csa-
ládtagok közül van olyan is, aki huzamosabb 
időre távozott külföldre. A kérdőívekre törté-
nő adatközlés, illetve a formanyomtatványok 
kitöltése egy-egy személy esetében a becslések 
szerint 30-40 percet vehet igénybe. Érdemes 
utalni arra is, hogy a kérdőíveket lefordították 
magyar nyelvre is, azokkal rendelkezniük kell 
a kérdezőbizto soknak, és kérésre azokat tanul-
mányozás végett át kell nyújtaniuk az érintett 
személynek. Ezek a magyar nyelvű űrlapok 
azonban csak a tájékozódást, az eligazítást se-
gítik elő, mert a válaszokat, a közölt adatokat 
a román nyelvű különböző színű szabványűr-
lapokra kell felvezetni, illetve beírni. A nép-
számlálási kérdőívre bevezetett adatok a 2011. 
október 20-án 0 órakor fennálló helyzetre 
vonatkoznak. Ez azt jelenti, hogy bejegyzésre 
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Lényeges kérdések: a P űrlap
A magyar nemzetiségű személyek 

(akárcsak a többi nemzeti kisebbsé-
gek) szempontjából megkülönböz-

tetett jelentősége van a SZEMÉLYEK elne-
vezésű űrlapnak (formularul P, persoană). 
Az ezekre a kérdésekre adandó válaszokat 
(adatközlést) illetően az űrlapon is szerepel 
a következő figyelmeztetés: minden egyes 
személynek jogában áll saját döntését 
minden kényszertől mentesen kifejezni. 
A népszámlálási személyzet tankönyvének 
72. oldalán felhívják a kérdezőbiztos figyel-
mét arra, hogy semmi módon nem szabad 
befolyásolnia a válaszadót, sugalmaznia az 
egyik vagy a másik etnikumhoz való tarto-
zását vagy az anyanyelvét, illetve vallását. 
Személyes jellegű kérdésről lévén szó, rend-
szerint a megszámolandó személynek kell 
válaszát megfogalmaznia. 

Kivételes esetek
A 14 éven aluli gyermekek esetében az 

etnikumi hovatartozásra, az anyanyelvre és 
a vallásra vonatkozó kérdésre a szülő jogo-
sult választ adni, az ideiglenesen távol lévő 
személy esetében pedig valamelyik jelen 
lévő családtag vagy a vele közös háztartás-
ban élő valamelyik személy. Ez feltétlenül 
hangsúlyozandó, mert olyan híresztelések 
is napvilágot láttak, miszerint ilyen esetek-
ben a kérdezőbiztos azt kell beírja, hogy e 
kérdésekre vonatkozóan „nem nyilatkoz-
tak”. Ez így nem igaz!

A nemzetiségre, anyanyelvre 
és vallásra vonatkozó kérdések
Az etnokulturális jellemzőkre vonat-

kozó kérdések a P űrlap 23-as, 24-es és 
25-ös számú kérdései. 

 A 23-as kérdés: Milyen etnikum-
hoz tartozónak vallja magát az illető sze-
mély? (Cărei etnii consideră persoana 
că îi aparţine?) A magyarság esetében 
erre a válasz kizárólagosan egy lehet: 
MAGHIAR (MAGYAR). Ennek az 1101-
es kódszám felel meg. A válaszadónak jogá-
ban áll követelni a kérdezőbiztostól, hogy 
beírja a kódszámot is az űrlapra, az 1101-es 
számot. Hangsúlyozandó ez, mert szerepel 
az ungur megnevezés is, valamint a secui 
megnevezés is más-más kódszámokkal. Te-
hát két dologra kell ügyelni: egyrészt arra, 
hogy az írott szöveg „MAGHIAR” legyen, 
másrészt, hogy a jelenlétünkben bejegye-
ződjön az 1101-es kódszám is.

 A 24-es kérdés a következő: Milyen 
anyanyelvű az illető személy? (Care este 
limba maternă a persoanei?) A magyar 
ajkúak esetében azt kell beíratni, hogy: 
„MAGHIARĂ” és ugyancsak az 1101-es 
kódszámot.

 A 25-ös kérdés a következő: Mi-
lyen vallásúnak vallja magát az illető sze-
mély? (Cărei religii consideră persoana 
că îi aparţine?). Erre is a választ ő maga 
kell eldöntse, és ugyancsak követelhető, 
hogy ne csak a vallás megnevezését, ha-
nem annak kódszámát is írják be. 

A kódszámokat illetően megjegy-
zendő: a formanyomtatványokon a kód-
számok nincsenek feltüntetve, ugyanis 
a kodifikálásra utólag kerül sor. De az 
etnokulturális jellemzőkre vonatkozó kér-

dések esetében, amennyiben a válaszadó 
személy azt tételesen igényli, a kérdező-
biztosnak meg kell mutatnia az etnikum-
ra, az anyanyelvre és a vallásokra vonatko-
zó kódszámok névjegyzékét, s a válaszadó 
által megjelölt kódszámokat bejegyezni 
az űrlapba.

A vallások (felekezetek) tekintetében 
azok megnevezését, illetve kódszámát il-
letően nem merülhetnek fel különösebb 
gondok. De azért megemlítenénk a vidé-
künkön elterjedtebb, azaz történelmi egy-
házaink kódszámát: római katolikus – 12; 
református –14; unitárius – 17. 

Külön kell szólnunk az evangélikus-
lutheránusokról, lévén, hogy evangélikus 
megnevezéssel több vallás is szerepel a 
névjegyzéken. A Romániai Evangélikus-

Lutheránus Egyház Püspöki Hivatalának 
közleménye szerint az ehhez az egyház-
hoz tartozók a következő megnevezést 
kell használják, illetve bejegyeztessék 
az űrlapra: „evanghelică-lutherană 
sinodo-presbiteriană”, amelynek a kód-
száma 16.

A népszámlálás azokra terjed ki, akik-
nek Romániában van lakhelye, állandó 
lakcíme, függetlenül attól, hogy az adott 
címen tartózkodik, más településen 
vagy éppen külföldön van. Ugyanakkor 
mindenkit ott írnak össze, ahol életvi-
telszerűen él, azaz a tartózkodási helyén 
(függetlenül attól, hogy ez egybeesik-e 
vagy nem a hivatalos lakcímével).

A Személyek elnevezésű űrlap (Formularul P – persoană) etnokulturális jellemzőkre vonatkozó kérdései. Aki magyarnak érzi és vallja magát, az etnikumot
és az anyanyelvet illetően a fentiek szerint jegyeztetheti be magát


