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Az AdAtokAt bizAlmAsAn kezelik

Kötelező a személyi szám megadása
kevesen hAsználják A zöld vonAlAt

Kérdésekre válaszolnak

mAgyAr vAgy „egyéb nemzetiség”

A bankszámláikat féltik az udvarhelyiek

inkább kérdeznek, mint pa-
naszkodnak az ingyenesen hív-
ható telefonszámon, amelyet a 
népszámláláson felmerülő kér-
dések megválaszolására, gon-
dok orvoslására hozott létre az 
RMDSZ főtitkársága.

T. A.

Bár nem égnek az ingyene-
sen hívható vonalak – ame-
lyeket a népszámláláson 

felmerülő kérdések megválaszolá-
sára, panaszok jegyzésére hozott 
létre az RMDSZ főtitkársága –, 
de élnek ezzel a lehetőséggel az 
emberek. 

– Inkább érdeklődnek, mint-
sem panaszokat jelentenek be a 
zöld számon – tudtuk meg Daj-
ka Tündétől, az RMDSZ Csíki 
Területi Szervezetének munka-
társától. – Volt már példa arra, 

hogy valaki a kérdezőbiztos ál-
tal használt, radírozható golyós-
tollra panaszkodott, más pedig 
annak a sérelmének adott han-
got, hogy az egészségügyi részt 
átugrotta az őt felkereső kérde-
zőbiztos.

Mint mondta, olyan is volt, 
aki szóvá tette, hogy nála még járt 
a kérdezőbiztos, s afelől érdeklő-
dött, mikor keresik fel.

– A telefonálók többsége a 
népszámlálás lefolyásáról érdek-
lődik – számolt be az RMDSZ 
munkatársa. – Sokan felteszik a 
kérdéseiket, ha valami nem tiszta 
az eljárással kapcsolatosan, mi pe-
dig készséggel válaszolunk, meg-
próbálunk segíteni, eloszlatni a 
felmerülő zavarokat. 

A 0800-802009-es zöld szám 
október végéig áll az érdeklődők 
rendelkezésére, hétköznaponként 
10 és 18 óra között. Mint Kovács 
Péter, az RMDSZ főtitkára hang-
súlyozta, a zöld vonal célja napra-
kész információkkal szolgálni a 
kérdezőbiztosoknak és a válasz-
adóknak. 

A személyi szám körüli „hisz-
téria” az udvarhelyi számláló-
biztosok munkáját is megne-
hezítette. Úgy tűnik, a város 
lakói fölöttébb gazdagok, mert 
amíg lehetőség volt rá, azzal 
a leggyakoribb indokkal utasí-
tották vissza a személyi szám 
megadását, hogy féltik a bank-
számláikat.

Szász Csaba
szasz.csaba@hargitanepe.ro

Javában zajlik az országban a 
népszámlálás, és az eddigi ta-
pasztalatok alapján eme tevé-

kenységet mindennek lehet nevez-
ni, csak épp sikeresnek nem. Úgy 
tűnik, Bukarestben kínosan ügyel-
nek arra, hogy az ország lakossága 
ne csökkenjen 20 millió alá (lásd 
külföldi vendégmunkások adatai-
nak felvétele), nyomnák lefelé a 
magyar nemzetiségűek számát is. 
Ahogy a vallonok a flamandok-
kal, a franciák a normandokkal, 
burgundokkal, az angolok a wale-
siekkel, írekkel, a spanyolok a basz-
kokkal és katalánokkal packáztak 
mindig, itt is igyekeztek homoge-
nizálni a „nemzetet”.

A magyarországi sajtóban is 
többször észrevételezték, hogy a 
nemzetiséget érintő kérdéskörnél 
nincsenek előre megadott lehe-
tőségek: a megkérdezettnek saját 
magának kell besorolnia magát 
egy adott közösséghez. Ezt utána 
a biztos összesíti és kategorizál-
ja. Míg azonban a mócokat és a 

dobrudzsaiakat automatikusan a 
románhoz számolják, a magyarok 
esetében azt nem sikerült elérni, 
hogy a csángókat, a székelyet és a 
magyarokat ugyanezen automa-
tizmus alapján számolják a ma-
gyar nemzetiséghez. 

magyar, vagyis „maghiar”
– Az ívek kitöltésénél három 

dologhoz kell ragaszkodnunk: 
nemzetiség, anyanyelv és fele-
kezeti hovatartozás – hangsú-
lyozza Dobai-Pataky Virág, a 
székelyudvarhelyi népszámláló bi-
zottság szakmai felelőse. – Egy-egy 
betű elírása a „szennyesvederbe” 
küldheti az illetőt.

Mint mondta, a „szennyes ve-
der” azt a gyűjtőfogalmat jelenti, 
amit a statisztika „egyéb nemze-
tiségnek” nevez, ahol nem tünte-
tik fel külön, hogy „ungur” vagy 
„secui.” Törekedjen mindenki 
arra, hogy azt diktálja be oda, 
ami majd a törvény értelmezése 
szempontjából is relevanciát fog 
majd jelenteni.

– Ha nem a „magyart” diktálja 
be, akkor is fog létezni és az ország 
aktív tagjaként könyvelik el, csak 
meglehet, hogy a jogaiért senki 
nem fog harcolni, mert nemze-
tiségként ő nem lesz definiálva – 
véli Dobai-Pataky Virág, aki sze-
rint akad még egy bukkanó: bár 
az ívek kitöltését magyar nyelvű 
űrlapok segítik, az adatokat még-
is román nyelven kell kitölteni, 
tehát a „magyarnak” a román 
megfelelőjét kell beíratni, mert az 

előbbi nem kódolható informá-
ció, a magyarok szempontjából 
statisztikailag semmit nem jelent.

CnP-hisztéria
A személyi szám (CNP) kö-

rüli hisztéria Udvarhelyen is meg-
nehezítette a számlálóbiztosok 
dolgát.

– Egyértelműen diverziókel-
tésnek, káoszteremtésnek tudnám 
jellemezni, hogy egyik perc ben így, 
a másikban meg úgy kell kitölteni 
az íveket – véli a székelyudvarhelyi 
népszámláló bizottság szakmai 
felelőse, aki csak sajnálni tudja az 
összeírókat, hogy ilyen kellemet-
lenségnek tették ki őket. 

Elmeséli, hogy az emberek 
szaladtak a népszámláló után, 
hogy húzzák ki a papírról a sze-

mélyi számát, merthogy a szom-
széd sem mondta be, vagy meg-
tagadja a szám bemondását, mi-
velhogy azt a szomszédjától nem 
kérték. 

– Érdekes, hogy amikor ingyen 
osztanak valamit, mindenki büsz-
kén adja oda a személyi igazolvá-
nyát. Viszont nagyon örvendek 
annak, hogy Székelyudvarhelynek 
ilyen sok gazdag polgára van – 
mosolyog Dobai-Pataky Virág, 
arra utalva, hogy az udvarhelyiek 
leggyakrabban azzal az indokkal 
tagadták meg a személyi szám 
megadását, hogy féltik a bank-
számláikat.

látják a végét
A legutóbb beérkezett, kedd 

reggeli hivatalos jelentés szerint 

Székelyudvarhelyen a háztartások 
41,75%-át vették nyilvántartás-
ba, vagyis 15 955 lakos adatait 
jegyezték fel. Becslések szerint 
szerda reggelre ez a szám súrolta 
a húszezret, ilyen iramban lehet 
bizakodni, hogy hétfő éjfélig 
befejezik a munkát. Gondot 
okozott a munkaügyi miniszter 
hétfői pontosítása, miszerint a 
munkanélküliek nem vehetnek 
részt a népszámlásban, ameny-
nyiben valamilyen juttatást kap-
nak az államtól. Ez Udvarhelyen 
(is) a számlálóbiztosok „tömeges 
elvándorlását” jelentette, szeren-
csére sikerült viszonylag operatí-
van megoldani a pótlást, illetve 
az új biztosok kiképzését is.

Dobai-Pataky Virág elmond-
ta még, hogy ne féljünk adatain-
kat bemondani, ezek csak statisz-
tikai adatokat szolgáló azonosító 
számok, uniós elvárások szerint 
kerültek bele a népszámlálási 
ívbe. 

– A személyi szám bemon-
dása kötelező, törvényeket, pa-
ragrafusokat, büntetések nagy-
ságát kellene említenem, de 
nem szeretnénk ilyen helyzetbe 
kerülni. Ha pedig valakinél a 
hétvégéig nem jelentkeznek a 
biztosok, jelezzék ezt az udvar-
helyi városházán, ahol állandó 
ügyeletet tartunk, így utánanéz-
hetünk, mi az oka annak, hogy 
kiestek a szórásból – nyugtatott 
meg a székelyudvarhelyi nép-
számláló bizottság szakmai fe-
lelőse.

A számlálóbiztosok kötelező mó-
don kell rögzítsék a felkeresett 
személyek személyi számát is, 
ennek megtagadása vagy elmu-
lasztása egyaránt büntetendő – 
hangzott el ladányi lászló zsolt 
prefektus tegnapi sajtótájékoz-
tatóján. Ugyanakkor arra figyel-
meztetett, hogy büntetésben ré-
szesülhetnek azok, akik visszaél-
nek a bizalmas adatokkal.

Tamás Attila
tamas.attila@hargitanepe.ro

Kötelező a személyi szám 
megadása a népszámlálás 
során – szögezte le tegnapi 

sajtóértekezletén Ladányi László 
Zsolt, Hargita megye prefektusa.

Emlékeztetett arra, korábban 
sok vita volt arról, hogy kötelező-e 
vagy sem a személyi szám (CNP) 
feltüntetése az űrlapon, de egyértel-
művé vált, hogy kötelező ennek rög-
zítése, s büntethető az is, aki megta-
gadja személyi száma megadását, de 
büntethető az a kérdezőbiztos is, 
aki ezt elmulasztja megtenni. Mint 
mondta, a számlálóbiztosok visz-

szatérnek oda, ahol elmulasztották 
rögzíteni a személyi számot.

– A személyi adatokat bizalma-
san kezelik – hangsúlyozta a pre-
fektus –, csupán statisztikai célo-
kat szolgálnak, és 2000 lejtől 5000 
lejig terjedő bírsággal sújtható az 
a személy, aki visszaél ezekkel az 
adatokkal. Mint mondta, Hargita 
megyében nem voltak különöseb-
ben gondok a népszámlálás során. 
– Ismét bebizonyosodik, hogy a 

megye nyugodtabb a többihez vi-
szonyítva – szögezte le a prefektus. 
– Noha kaptunk bejelentéseket és 
szembesültünk kisebb gondokkal, 
nem találkoztunk olyannal, amit 
nem tudtunk volna orvosolni.

Példaként említette, hogy 
Maroshévízről kaptak bejelentés, 
miszerint a kérdezőbiztos nem 
volt hajlandó beírni az űrlapra an-
nak a személynek a nemzetiségét, 
aki magyarnak vallotta magát. 

Hargita megyében a legfrissebb 
adatok szerint a 133 542 háztar-
tásból 75 596-ot (56,61%-ot) 
vettek nyilvántartásba.

Ladányi László Zsolt: apróbb gondokkal szembesültünk, de megoldottuk őket

Sokaknak fejtörést okoz a személyi szám megadása fotó: mediafax


