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Amennyiben egy adott személy legalább 12 hónapja életvitelszerűen külföldön tartózkodik, azaz ott él, ezen az űrlapon „jelenítendő” meg

kerül 2011. október 20-a 0 órája előtt szüle-
tett gyermek, s ugyanakkor az a személy is, aki 
2011. október 20. 0 órája után hunyt el (lévén, 
hogy a népszámlálás eszmei időpontjában 
még életben volt). De nem kerül bejegyzésre 
az a gyermek, aki 2011. október 20-a 0 órája 
után született (azért mert a népszámlálás esz-
mei időpontjában még nem volt megszületve), 
valamint az a személy, aki 2011. október 20-a 0 
órája előtt elhunyt. 

Jelezni kell, ha nem jelentkezik 
a kérdezőbiztos
Amennyiben a kérdezőbiztos az érintett 

személyeket október 24-ig nem keresi fel, vagy 
semmilyen formában nem jelentkezik, akkor 
azt jelezni kell az adott település polgármesteri 
hivatalánál. Idetartozik az is, hogy ha egy la-
kásban a népszámlálás ideje alatt senki sem tar-
tózkodik otthon, illetve a kérdezőbiztos több-
szöri felkeresés során sem talál otthon senkit, 
akkor a lépcsőházfelelős, lakószövetségi illeté-

kes vagy a szomszédok válaszai alapján tölti ki 
az űrlapokat. Kivételt képez az etnikumra, az 
anyanyelvre és a vallásra vonatkozó kérdések 
(pontok), amelyek valószínűleg ez esetben vá-
lasz nélkül maradnak. Többek között ez utób-
biak okán is ajánlatos személyesen „találkozni” 
a kérdezőbiztossal vagy személyesen felvenni a 
kapcsolatot utólag a polgármesteri hivatallal, 
de mindenképpen október 31-e előtt.

Világszerte megvan a jelentősége an-
nak, hogy pontos és valós képet nyerjenek a 
népszámlálás során egy adott ország népes-
ségszámáról, annak szerkezetéről, bizonyos 
demográfiai ismérvekről stb. Idetartozik 
az is, hogy az idei népszámlálást hozzáiga-
zították az uniós előírásokhoz is, minde-
nekelőtt annak okán, hogy a különböző 
országokban az ebben az időszakban sorra 
került vagy sorra kerülő népszámlálások 
adatait majd össze lehessen hasonlítani. És 
ezzel magyarázható az is, hogy a 2011. évi 
népszámlálás során kitöltendő űrlapokon 

több megválaszolandó kérdés szerepel, 
mint a megelőző népszámlálás esetén.

Visszatérve a népszámlálással kapcsolatos 
gyakorlati tudnivalókra, arra is utalhatunk, 
hogy a kérdezőbiztost tevékenysége bizalmas 
jellegére való tekintettel nem kísérheti el sen-
ki, azaz tevékenységét önállóan kell végezze. 
Úgyszintén megtörténhet, hogy amennyi-
ben nem találta otthon az illető személyeket, 
akkor „üzenetet” hagy hátra a postaládában, 
amelyben közli újólagos látogatásának idő-
pontját. Felvetődhet a kérdés: miért is kell 
beírni a megszámoltatott személy azonosí-
tószámát (CNP)? Erre a módszertan szerint 
azért van szükség, hogy amennyiben esetleg 
egy személyt kétszer vesznek nyilvántartásba, 
az adatfeldolgozás során erre fény kerülhes-
sen és a kettős összeírás kiszűrhető legyen. 
Ugyanakkor újólag nyomatékolnunk kell, 
hogy a személyiségi jogokra való tekintettel a 
feldolgozás során törlésre kerülnek a személyi 
azonosítószámok.

A hazai, a romániai népszámlálás 
tekintetében a magyarság szempont-
jából sajátos és különös jelentősége 
van ennek az összeírásnak: lélekszá-
munktól, számarányainktól is függ-
nek nyelvi és kulturális jogaink, pon-
tosabban azok érvényre juttatása, va-
lamint bizonyos állami támogatások 
nagyságrendje is. Ezért a magyarság 
közérdeke is, hogy lehetőleg minden 
egyes magyar személyt megszámolja-
nak Romániában, illetve mindegyi-
künk „szereplője legyen” a népszám-
lálásnak, s közös érdekünk arról gon-
doskodni, hogy ez így is történjen. 
Vállaljuk magyarságunkat, azaz vall-
juk magunkat és hozzátartozóinkat 
magyar nemzetiségűeknek, magyar 
anyanyelvűeknek, egyszersmind vál-
laljuk felekezetünket is.

Jó tudni: Ha valaki nem a hivatalos lak-
címén (domiciliu, a személyi igazolványban 
lévő cím) lakik, akkor elsősorban a valós, 
tényleges lakhelyen (reşedinţă) kell nyilván-
tartásba venni (P és G űrlappal). Ha valaki 
két lakcímen is lakik (váltakozva), akkor ott 
kell állandó lakosként nyilvántartásba venni 
(P és G űrlappal), ahol nyilatkozata szerint 
többet tartózkodik. Nem gond viszont, ha 
valakit két háztartásban is nyilvántartásba 
vesznek – a kettős összeírás a személyi szám 
alapján kiszűrhető –, az az igazán fontos, 
hogy senki se maradjon ki.

Fontos tudni, hogy Románia lakosságába csak azok számítanak bele, akik 
az ideiglenesen külföldön élők csoportjába lesznek besorolva. Ez a kérdés a 
romániai magyarok számát jelentősen befolyásolja. 

Azokat a külföldön élő családtagjainkat, akik bizonyos időközönként 
itthon is tartózkodnak – például az elmúlt 12 hónapban hazalátogattak –, 
ne  tartósan, hanem ideiglenesen külföldön tartózkodónak írassuk be (a P 
és a G űrlapokon jelenjenek meg).

A külföldön
tartózkodókról

A 2002-es népszámláláshoz képest az 
adatközlés vonatkozásában újdon-
ságot jelent az is, hogy összeírásra 

kerülnek a külföldre távozott, illetve kül-
földön tartózkodó személyek is.

A népszámlálás elrendelői szerint erre 
azért van szükség, hogy számba lehessen 
venni a külföldön tartózkodó, 15 évnél 
idősebb személyeket is, s ennek nyomán fel 
lehessen mérni a külföldön dolgozó munka-
erő nagyságrendjét is. 

Az összeírás során külföldön tartózko-
dókról az otthon élő családtagok fognak 

adatokkal szolgálni. Két típusú űrlapot hasz-
nálnak e célra, az egyikre azok adatait veze-
tik fel, akik csak ideiglenesen tartózkodnak 
egy másik országban, a másikra pedig azo-
kat, akik huzamosabb ideje, azaz legalább 
12 hónapja külföldön élnek. Ez utóbbiakat 
a huzamosabb időre külföldre távozott sze-
mélyek űrlapjára (Formularul PPI, persoane 
plecate pentru perioadă îndelungată) vezetik 
fel. Azokat pedig, akik ideiglenesen tartóz-
kodnak külföl dön, a külföldre távozott sze-
mélyek űrlapjára (Formularul M, persoane 
plecate în străinătate).

Sem külföldön, sem „otthon”...
Az egyetemi hallgató azon a településen 

lesz helyi lakos, ahol tanulmányait végzi és 
ahol az év nagy részében valójában életvitel-
szerűen él (reşedinţă), függetlenül attól, hogy 
bentlakásban vagy albérletben lakik-e, akár van 
tartózkodási engedélye (flotant), akár nincs, 
akár bejelentett albérletben, akár anélkül lakik. 
Ezért gondoskodjunk róla, hogy ezen a címen 
vegye nyilvántartásba, és írja a P, valamint a G 
űrlapra a számlálóbiztos.

Fontos, hogy ezenkívül az otthoniak a hi-
vatalos lakcímen (domiciliu, a személyi igazol-
ványban lévő cím) is bejelentsék az egyetemi 
hallgatót.

Ezen űrlap kitöltése akkor esedékes, ha valaki csak ideiglenesen tartózkodik külföldön


