
A népszámlálás első napjaiban 
több panasz is érkezett a ha
tóságokhoz. Voltak bajok a nem
zetiségi hovatartozást fir ta tó kér
dések kitöltésénél is, és ország
szerte több mint ezer kérdezőbiz
tos visszamondta meg bízatását.
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Október 20-án vette kez-
detét a hazai hivatalos 
statisztika 150 éves tör-

ténetének legnagyobb mérvű és 
talán legjelentősebb felmérése, 
a 2011 évi népszámlálás és la-
kásösszeírás. Hasonló eddig is 
volt, de a mostani esetében az 
adatközlés köre kitágult, egyes 
demográfiai jellemzők számba-
vételére első ízben kerül sor (pél-
dául a fogyatékkal élő személyek 
számára, a külföldön ideiglene-
sen, illetve huzamosabb ideig 
tartózkodó személyek számára 
vonatkozóan).

Több mint ezer kérdező
biztos visszamondta 
a megbízatást
Az első értesülések szerint a 

kezdés az ország számos települé-
sén „ballábasnak” bizonyult. Így 
például amolyan meglepetést je-
lentett, hogy az utolsó pillanatban 
országos viszonylatban több mint 
1000 kérdezőbiztos visszamondta 
megbízatását (legtöbben, 200-an 
Konstancán), állítólag kevesellték 
a javadalmazást, valamint túl ne-
hezen végrehajthatónak tartották 
a feladatot. A nemzetiségre vo-
natkozó adatszolgáltatást a szám-
lálóbiztosok egyes településeken 
(Kolozs, Arad, Bihar megyéből 
is érkeztek nyugtalanító hírek) 
megpróbálták irányítani, illetve 
nem voltak hajlandók kitölteni 
a kérdőív vonatkozó részét. Má-
sutt „túlóráztak”, például az egyik 
bukaresti lakónegyedben jóval 
a megszokott esti nyolc óra után 
keresték fel a családokat.

Bonyodalom 
a személyi számmal
Ellenérzést váltott ki az is, 

hogy nyilatkozni kellett a szemé-
lyes azonosító számról (CNP), 
sőt volt olyan is, aki azt megta-
gadta. Ez ügyben egyébként az 
egyik ellenzéki párt az Európai 
Unió szakintézményéhez, az Eu-

ro stathoz fordult. Az arra érke-
zett választ az elmúlt hét végén 
közölte Vergil Voineagu, az Or-
szágos Statisztikai Intézet elnöke: 
„Az Európai Unió népszámlálási 
jogszabályozása lehetővé teszi a 
tagországok számára saját szabá-
lyok kidolgozását a népszámlálás 
megszervezésére vonatkozóan.” 
Vergil Voineagu szerint az azo-
nosító számra azért van szükség, 
hogy a feldolgozás során kiszűr-
hessék azokat a személyeket, akik 
„kétszer” számoltattak meg, „a 
személyazonosság pedig az adat-
feldolgozási folyamat során el-
vész”. Határozottan jelentette ki: 
„senkinek sem lesz módja/lehe-
tősége arra, hogy beazonosítsa a 
népszámlálási kérdésekre választ 
adó személyt”. A közölt adatokat 
kizárólag statisztikai célokra hasz-
nálják fel, arra, hogy valós képet 
lehessen nyerni Románia népessé-
gének szerkezetére, megoszlására, 
korcsoportjaira stb. vonatkozóan, 
illetve a népességstatisztikai, a de-
mográfiai ismérvekre, valamint a 
lakásállományra vonatkozóan.

18 millió lakos 
Romániában?
Időközben napvilágot láttak 

egyes hazai neves demográfusok 
és szociológusok olyan feltétele-
zései is, miszerint az ország né-
pességének viszonylag jelentős 
csökkenését fogja megállapíta-

ni a népszámlálás. Egyesek már 
tényként könyvelik el, hogy 20 
milliónál kevesebben vagyunk 
(leszünk a megszámoltatás után). 
„Ezt fogja visszaigazolni 2011-es 
népszámlálás” – állítja az egyik 
neves hazai szociológus, Mircea 

Kivu. De mennyivel kevesebben? 
Van aki szerint 19,5 millió lakost 
fog nyilvántartani a népszámlálás, 
van olyan is, aki szerint 19 millió 
körül lesz az a szám, de olyan is 
akad, aki szerint valamivel több 
mint 18 millió.

Románia lakossága számának alakulása 

Várjuk meg 2012 első évnegyedét, amelynek során nyilvánosságra 
hozzák az előzetes összesítő adatokat. (A végleges és teljes adatközlésre 
2013 második felében kerül sor.) Addig is nézzük meg, miként alakult 
Románia lakosságszáma a megelőző népszámlálások időpontjaiban: 
1948 januárjában 15 800 000 lakos, 1956 februárjában 17 500 000, 
1966 márciusában 19 100 000, 1977 januárjában 21 500 000, 1992 
márciusában 22 800 000, a 2002-es esztendei népszámláláskor pedig 
21 600 000. A fenti számadatokból kitűnik, hogy 1966-ot követően 
iramosan növekedett a lakosság száma (1966–1992 között több mint 
19%-kal), majd ezt követően megtorpanás következett be, ponto-
sabban csökkenés (1992–2002 között 5,3%-kal). Az előbbi időszaki 
növekedés jobbára az erőltetett és mesterkélt népességpolitikának (s 
azon belül a hírhedt „abortusztörvénynek”) tulajdonítható, az 1991 
utáni visszaesés pedig a születésszám drámai visszaesése és az elvándor-
lás/kitelepedés rovására írható. De milyen gyakorlati jelentősége, illet-
ve következménye van/lehet a 2011-es esztendei népességszámnak? 
Többek között ennek függvényében alakulhat az Európai Parlament 
romániai képviselőinek száma, de a hazai képviselők és szenátorok 
száma (már amennyiben a választásokig nem módosul a jelenlegi kép-
viseleti norma, 70 000 állampolgárra egy képviselő, illetve 160 000 ál-
lampolgárra egy szenátor) stb. Továbbá a népességszám függvényében 
módosulhat az aktív lakosság részaránya, a munkanélküliségi ráta (a 
munkanélküliek számaránya az aktív lakossághoz viszonyítva), és így 
tovább... Ilyenképpen pedig egyértelmű: az ország lakosságának száma 
nem is annyira hiúság vagy tekintély kérdése, hanem annak sokkal in-
kább politikai, gazdasági és társadalmi jelentősége van...

hírfolyam

> Az 1956-os forradalom és szabadság-
harc 55. évfordulóján, tegnap reggel felvon-
ták a 22 évvel ezelőtt ezen a napon kikiáltott 
Magyar Köztársaság lobogóját Budapesten, a 
Parlament épülete előtt. Schmitt Pál köztársa-
sági elnök a Parlament főbejárata elől kísérte 
figyelemmel a katonai tiszteletadással zajló 
ceremóniát, miután elvonult a felsorakozott 
díszzászlóalj előtt. Az eseményre meghívottak 
között ott voltak a magyarországi diplomáci-
ai testület képviselői, továbbá politikusok és 

közéleti személyiségek. Orbán Viktor nem 
vett részt a megemlékezéseken, mivel a teg-
napi uniós csúcson tartózkodott. A Kossuth 
Lajos téren néhány száz érdeklődő kísérte fi-
gyelemmel a ceremóniát a szemerkélő esőben. 
A forradalom és szabadságharc évfordulóján 
tartott ünnepségen Bognár Szilvia népdaléne-
kes énekelte el a Himnuszt. Délután több kor-
mányellenes tüntetés is kezdődött Budapes-
ten. Több ezren vettek részt az Egymillióan 
a sajtószabadságért nevű szervezet rendezvé-
nyén. A kormányellenes tüntetők új köztársa-
sági elnököt követeltek Schmitt Pál helyett. 

Ország – világ
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„Ballábas” kezdés
BékéseBB módszeRek

Az ETA be-
jelentette: véget 

vet fegyveres 
harcának

A bombamerényletek és fegy
veres harc végét jelentette be 
az eTA baszk szeparatista mi
lícia, amely békésebb módsze
rekre akar áttérni 40 év után a 
független baszk államért vívott 
harcban.

Hírösszefoglaló

José Luis Rodriguez Zapatero 
spanyol kormányfő üdvözöl-
te a terrorszervezet döntését, 

a demokrácia, jog és ésszerűség 
győzelmének nevezte a fejlemé-
nyeket. Az ETA 40 éves harcának 
800 áldozatára mindig emlékezni 
fogunk, a terrornak nem szabad 
megismétlődnie – mondta. Az 
ETA maszkos szóvivői egy vide-
óban jelentették be a szervezet 
döntését, és felhívással fordultak 
a spanyol és francia kormányhoz, 
kezdjenek el egy közvetlen pár-
beszédet a baszk függetlenségről. 
Baszkföldön a héten szerveztek 
egy nemzetközi konferenciát, ahol 
Kofi Annan volt ENSZ-főtitkár 
és az északír békében közvetítő 
diplomaták is részt vettek. A kon-
ferencia résztvevői fegyverletételre 
szólították fel az ETA-t. Spanyol-
ország szocialista kormánya koráb-
ban leszögezte, addig nem tárgyal 
a baszk követelésekről, amíg az 
ETA nem oszlik fel. Tudósítók 
szerint a kormány óvakodik újabb 
béketárgyalá sokba bocsátkozni, 
mivel az előző tárgyalás nem ho-
zott eredményt. 2006-ban az ETA 
állandó tűzszünetet hirdetett, ám 
Madridban egy repülőtéri me-
rénylettel meg is szegték azt, két 
ember halálát okozva. Megfigye-
lők szerint a fegyverletételt ezúttal 
tényleg komolyan gondolják, mi-
vel a terrorcsoport nagyon meg-
gyengült az utóbbi években, több 
tucatnyi fegyveresét és vezetőjét 
tartóztatták le és börtönözték be.
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Aktuális kérdés: hány lakost számlálnak öszze a biztosok?


