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hirdetés

Kelemen Hunor szövetségi el-
nök ismét levélben fordult Vergil 
Voineaguhoz, az Országos Sta-
tisztikai Hivatal (INS) elnökéhez, 
amelyben egy sor rendellenesség 
megoldását kéri. A hibák közül na-
gyon sokat az RMDSZ zöld vonalán 
jeleztek a lakosok, ugyanakkor a 
Szövetség területi és helyi szerve-
zeteit is felkeresték panaszaikkal.

Kelemen Hunor tegnap el-
küldött levelében jelezte, a 
szabálytalanságok egyrészt 

a népszámlálási biztosok viselke-
désére vonatkoznak, másrészt a 
népszámlálási útmutató helytelen 
alkalmazására. „Az RMDSZ-hez 
beérkezett panaszok nagy része 
arra vonatkozik, hogy a kérdezőbiz-
tos kihagyja a nemzetiségre, anya-
nyelvre vonatkozó kérdéseket, kö-
zölvén, hogy ezek lekérdezése nem 
kötelező. Arról is sokan tájékoz-
tattak, hogy a kérdezőbiztos nem 
tölti ki a nemzetiségre vonatkozó 
rubrikákat, csupán a megfelelő kó-
dokat írja be, amely később vissza-
élésekhez vezethet. Ugyanakkor, ha 
ki is töltik az erre vonatkozó vála-
szokat, a biztos helytelenül írja be a 
nemzetiséget (pl. magiar/maghiar 
helyett), így majd az összesítésnél 

ez az „egyéb” kategóriába kerül 
majd. Probléma továbbá, hogy a 
biztosok sok esetben a nemzeti-
séghez automatikusan a románt 
írják be, mivel összekeverik az 
állampolgárságot az etnikum-
mal. Arról is többen értesítettek, 
hogy az űrlapok kitöltésénél ceru-
zát, vagy egyéb, olyan íróeszközt 
használnak, amit később könnyen 
törölhetnek” – áll a Kelemen Hu-
nor által elküldött levélben. Az 
RMDSZ által jelzett rendellenes-
ségek közé tartozik továbbá az, 
hogy a kérdezőbiztosok visszauta-
sítják az ideiglenesen távollevők és 
az egyetemisták feltüntetését a „P” 
űrlapon. A szabálytalanságokról 
elsősorban Kolozs, Bihar, Szatmár, 
Maros, Temes, Szeben, Brassó és 
Bákó megyékből érkeztek a tájé-
koztatások. A Szövetség ezelőtt 
egy héttel már tájékoztatta az Or-
szágos Statisztikai Hivatal elnökét 
a népszámlálás elején felmerült sza-
bálytalanságokról. Akkor Kelemen 
Hunor azt követően fordult az 
Országos Statisztikai Hivatalhoz, 
hogy három megyében (Kolozs, 
Bihar, Maros) tévesen értelmez-
ték az összeírás módszertanát a 
kérdezőbiztosok számára tartott 
felkészítők során.

Az év első nyolc hónapjában 4,7 
százalékkal kevesebb gyermek 
született Magyarországon, mint 
2010 ugyanezen időszakában. 
A halálozások száma stagnál; 
az ország becsült lélekszáma 9 
millió 965 ezer volt augusztus 
végén – közölte a Központi Sta-
tisztikai Hivatal (KSH).

Mti

Az előzetes adatok szerint 
2011 első nyolc hónap-
jában 57 630 gyermek 

született, 4,7 százalékkal – 2818-
cal – kevesebb, mint egy évvel 
korábban. A halálozások száma 
86 324 volt, ami kismértékű, 
0,4 százalékos emelkedést jelent 
a 2010. január–augusztusi idő-
szakhoz képest. Azaz az év első 
nyolc hónapjában 353-mal több 
ember halt meg, mint a múlt év 
ugyanezen időszakában. A KSH 
gyorsjelentése szerint a regisztrált 
házasságkötések száma (25 248) 
1,4 százalékkal maradt el az egy 
évvel korábbitól.

A születésszám csökkenése és 
a halálozások kismértékű emelke-
dése következtében a természetes 
fogyás üteme nőtt: ez a 2010. ja-
nuár–augusztusi adattal (25 523) 
szemben 2011 első nyolc hónap-
jában 28 694 embert jelentett. A 

nemzetközi vándorlás becsült érté-
keinek pozitív egyenlege folytán az 
ország lakosainak a száma tényle-
gesen kisebb mértékben, mintegy 
21 000-rel csökkent, az időszak 
végén 9 millió 965 ezer volt.

A népességfogyás Magyaror-
szágon a Központi Statisztikai 
Hivatal adatai szerint 1981 óta 
737 000 fő. Az 1988 és 2009 
közti időszakban 363 504 fő volt 
az ország vándorlási nyeresége, 
így az azóta bevándorolt, főként 
határon túli magyarok nélkül a 

csökkenés meghaladná az egy-
millió főt.

Az 1960-as években az NDK 
mellett Magyarország volt a világ 
legalacsonyabb termékenységű 
országa, a demográfiai hullámvöl-
gyet részben az 1956-ban kiván-
dorolt termékeny korú fiatalok 
hiánya idézte elő. A népességnö-
vekedés mérséklődésében nagy 
szerepe volt az abortuszoknak 
is, 1960 és 1973 között több volt 
a terhességmegszakítások száma, 
mint az élveszületéseké.

1988 óta több mint egymillióval csökkent Magyarország népessége
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Népszámlálási rendellenes - 
ségekre figyelmeztetett


