
A rendszerint tízévenként sorra 
kerülő népszámlálás és lakás-
összeírás a legnagyobb szabású 
és legjelentősebb statisztikai 
felmérést jelenti, és minden or-
szágban társadalmi szempontból 
is megvan a maga kiemelt jelen-
tősége. Ebben az évben majdnem 
ugyanazon periódusban került 
sor az uniós országokban a 2011-
es esztendei népszámlálásra, 
első ízben összhangban az uni-
ós ajánlásokkal és előírásokkal. 
Romániában a tulajdonképpeni 
összeírás október végén zajlott, 
és az Országos Statisztikai Hiva-
tal – 3180 helységből és a fővá-
ros hat szektorából beérkezett 
gyorsjelentések alapján kiadott 
– közleménye szerint összesen 
19 599 506 személyt számoltak 
meg, illetve 8 387 153 lakást írtak 
össze. November 5–14. között 
zajlott egy következő fázis, az 
ellenőrző ankét. Ezzel lezárult en-
nek a nagyszabású akciónak az 
első szakasza, de a munka dan-
dárja még hátravan, a hivatalos 
eredményekre is várni kell még: 
az Országos Statisztikai Hivatal 
szerint a népességre vonatkozó 
ideiglenes és részleges adatokat 
2012 januárjában fogják közölni, 
az előzetes adatokat pedig 2012 
áprilisa–májusa folyamán. 
A Hargita Megyei Statisztikai 
Igazgatóság helyettes ügyvezető 
igazgatóját, Abos Maria közgaz-
dászt faggattuk az idei népszám-
lálás eddigi tapasztalatairól, illet-
ve az elkövetkező mozzanatokról. 

– Az összeírás előkészítése, meg-
szervezése és lebonyolítása szempont-
jából hogyan értékeli a tevékenységet? 
Kérdezzük ezt, mert menet közben és 
utólag is hallani lehetett néhány visz-
szásnak minősíthető helyzetről, törté-
nésről, szervezési bakiról.

– Én Hargita megyére szorítkoz-
nék, de ettől függetlenül el kell is-
mernem, hogy országszerte akadtak 
mind a megszervezés, mind a lebo-
nyolítás terén bizonyos problémák, 
gondok. Köztük számos olyan is, 
amelyet nehéz lett volna előre látni. 
Az alapos helyzetismeret érdekében 
azonban tudni kell, hogy a népszám-
lálás előkészítésének, megszervezésé-

nek és lebonyolításának több szerep-
lője is volt, abban a központi és helyi 
intézményeknek és hatóságoknak 
volt feladatköre. A megyei bizott-
ságoknak nem véletlenül volt a pre-
fektus az elnöke, a helyieknek pedig 
a polgármesterek. Az Országos 
Statisztikai Hivatalra, illetve annak 
megyei igazgatóságaira a szakmai 
koordináció hárult a népszámlálás-
nak ebben a fázisában, a mi sajátos 
szerepkörünk ez után kerül előtér-
be az adatfeldolgozás, összesítés 
során. Újdonságot jelentett, hogy a 
számlálókörzetek kijelölését, körül-
határolását országos viszonylatban 
egy szakcég végezte, az ennek kere-
tében készült térképeket eljuttatták 
a helyhatóságokhoz, amelyekre há-
rult azok ellenőrzése, érvényesnek 
nyilvánítása, s vonatkozott ez a 
számlálókörzetek véglegesítésére is. 
Mindennek okán joggal furcsállha-
tó, hogy utólag egyes polgármesteri 
hivatalok a térképek hiányosságaira 
hivatkoztak, valamint arra, hogy 
a feltüntetett szavazókörzetekből 
kimaradtak egyes lakcímek. Ahol 
kellő alapossággal és komolysággal 
végezték az érvényesség megállapí-
tását, ott ilyen esetek nem fordul-
tak elő. De voltak olyan esetek is, 
amikor a szóban forgó feladatnak 

felületesen tettek eleget egyes pol-
gármesteri hivatalok. Azt is el kell is-
merni, hogy esetenként ez számukra 
gondot jelenthetett, főleg létszám-
hiány okán. De ha már itt tartunk, 
akkor utalhatok arra, hogy az előké-
születek igen jó körülmények között 
zajlottak le megyénkben, többek 
között például Parajdon, Ditróban, 
Csíkszentgyörgyön, Kozmáson, 
Bélboron és Székelyudvarhelyen. 
Voltak olyan polgármesterek, akik 
annyira szívügyüknek tekintették 
ennek a nagy jelentőségű akciónak 
a megfelelő megszervezését, hogy 
ők maguk is részt vettek a számláló-
biztosok felkészítőjén. Nem ment-
ségként, de utalnom kell arra, hogy 
a megyei statisztikai igazgatóságok-
nak nem állt módjukban ellenőriz-
ni, felülvigyázni, hogy miként is 
került sor a térképek, illetve a szám-
lálókörzetek validálására. Továbbá 
azt sem tarthatom helyénvalónak, 
hogy a technikai titkárságokban 
egyes közintézmények által kijelölt 
személyek annak munkálataiban 
nem vettek részt. Ami pedig az 
ellenőrző ankétot illeti, arra jó kö-
rülmények között került sor, nem 
merültek fel problémák. A vázolta-
kat összegezve: Hargita megyében, 
eltekintve egyes kisebb problémák-

tól, jó körülmények között zajlott le 
a népszámlálás és lakásösszeírás első 
szakasza. Amint már arra utaltam, 
számunkra a munka dandárja még 
hátravan.

– Az adatgyűjtés lezárult, mi 
több, nyilvánosságra kerültek bizo-
nyos összesítő adatok is, sőt azt egyesek 
megpróbálták elemezni, rájuk alapoz-
va következtetéseket levonni. Mennyi-
ben tekinthető ez hivatalosnak? 

– Ön adatgyűjtést említett mint 
lezárult szakaszt. És ez így is van: az 
adatközlés ideje még nem érkezett 
el. Amolyan technológiai folyamat 
ez, amelynek több szakasza van: 
adatgyűjtés, adatfeldolgozás, amely-
nek a maga során ugyancsak több 
fázisa van, majd következik a vég-
ső szakasz, a hivatalos adatközlés, 
a népszámlálási adatok összesítése 
különböző ismérvek függvényében. 
Például a lakosság nemek szerinti, 
lakhely szerinti (vidéki és városi), 
nemzetiségi, korcsoportonkénti, 
felekezeti stb. megoszlása szerint. 
Időigényes, bonyolult folyamatról 
van szó. Ezért nem szabad elejébe 
menni a dolgoknak. Ha szabad egy 
hasonlattal élnem, akkor azt mon-
danám, hogy be kell tartani ennek a 
technológiai folyamatnak minden 
törvény által megszabott fázisát, 
és nem szabad elsietni a dolgokat, 
mint ahogy a kenyeret sem lehet 
kivenni a kemencéből idejekorán 
és félig sülten az üzlet polcaira he-
lyezni. Ilyen körülmények között 
furcsállom, hogy egyesek türelmet-
lenkedtek, valósággal loholtak az 
adatok megszerzése érdekében, de 
úgy is fogalmazhatnék, hogy érthe-
tetlen módon túlzott érdeklődést 
tanúsítottak. Sehol a világon nem 
szoktak adatokat nyilvánosságra 
hozni, mert az nem is lehetséges 
az összeírást követő napokban. Itt 
van például Magyarország, ahol 
majdnem a romániaival egyidejűleg 
került sor a népszámlálásra. Nos, ott 
a központi statisztikai hivatal no-

vember közepén kiadott egy közle-
ményt, amelyben többek között az 
áll, hogy az adatvédelmi szabályok 
szigorú betartásával a népszámlálá-
si adatok feldolgozása hamarosan 
megkezdődik, az előzetes adatok pe-
dig 2012 tavaszán várhatók, a végle-
ges adatokat pedig a jövő év végétől 
hozzák nyilvánosságra. Egyértelmű, 
ugye? Tehát nincs szó titkolózásról 
vagy ne adj  ̀ isten arról, hogy va-
lakik, mármint azok a hatóságok, 
intézmények, akikre az adatfeldol-
gozás szakmai feladata hárul, menet 
közben manipulálhatnák az adato-
kat. Egyszerűen arról van szó, hogy 
az adatvédelmi szabályok szigorú 
betartása közepette, a lehető legszak-
szerűbben kerüljön sor a begyűjtött 
adatok feldolgozására. Mindezek 
okán nem tartom szerencsésnek, 
hogy egyesek máris „értékelik, elem-
zik” a népszámlálás eredményeit, 
pontosabban állítólagos eredménye-
it. Ami pedig az „adatközlőket” ille-
ti, sajnálattal kell nyugtáznom, hogy 
jobbára olyan személyekről van szó, 
akiknek megvolt a maguk szere-
pük a népszámlálás és a lakásössze-
írás első szakaszában, nevezetesen 
annak megszervezésében és lebo-
nyolításában, de nem rendelkeztek 
jogosítvánnyal semmilyen adat 
nyilvánosságra hozása tekinteté-
ben, mi több, adatvédelmi elköte-
lezettségre vonatkozó vállalást (ti. 
„angajament de confidenţialitate”) 
írtak alá. Erről a kötelezettségről 
sajnos megfeledkeztek. Ami pedig 
a közölt adatokat illeti, azok nem 
tekinthetők hivatalosnak. Itt van 
például a népességstatisztika egyik 
legfontosabb ismérve: egy adott 
helység állandó lakosszáma. Erre 
vonatkozóan pontos képet csak 
a feldolgozás után kaphatunk, 
annak pedig ugyancsak megvan 
a maga jelentősége, mert például 
annak a függvényében sorolják be 
az egyik vagy a másik nagyságren-
di kategóriába az adott megyét, 
municípiumot, várost vagy köz-
séget. Továbbá e kategóriák függ-
vényében állapítják meg a helyi 
közigazgatási hatóságok létszám-
keretét, valamint egyes tisztségek 
esetében a bérszinteket. S bizony 
megtörténhet, hogy egyetlen la-
koson, egyetlen számon múlik az, 
hogy melyik nagyságrendi kategó-
riába kerül az illető helység. Ilyen 
körülmények között pedig mérvadó 
csak az a hivatalos adat lehet, amelyet 
a statisztikai szervek közölnek.

– A második szakasz azt jelenti, 
hogy megkezdődött az adatfeldol-
gozás. Beindult-e ténylegesen ez a 
folyamat?

– Igen. Az országszerte kibon-
takozott, s ez már a statisztikai szak-
szervekre hárul. Hargita megyét 
illetően jó körülmények között zaj-
lik az adatfeldolgozás, elégedettek 
lehetünk az ütemmel. Ez azonban 
nem jelenti azt, hogy esetleg hama-
rabb kerül sor hivatalos adatközlésre, 
mint máshol. A jogszabályok értel-
mében a népszámlálással és a lakás-
összeírással kapcsolatos adatközlésre 
kizárólag az Országos Statisztikai 
Hivatal rendelkezik jogosítvánnyal. 
Azt viszont lehet tudni, hogy 2012 
januárjának második felében nyil-
vánosságra kerülnek az ideiglenes 
és a részleges adatok mind országos, 
mind a megyék viszonylatában.
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Csak az első szakasz zárult le


