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Népszámlálás

200l februárjában népszámlálásra kerüi sor hazánk-
ban. Az új évezred első népszámlálása rendkívüli je-

lentőségű lesz a magyarországi nemzetiségi közössé-
gek szempontjából is, hiszen e]őször ad lehetőséget
arra, hogy identitásáról anonim módon valljon min-
den állampolgár, Vall;on arról is, mely magyarországi
nemzetiség nyelvét tekinti anyanyelvének, mely kö-
zösség hagyományait, kultúráiát ápolia.

A valós helyzet, a kisebbségek létszámát illető va,
lós adatok megismerése minden kisebbségi közös,
ségnek érdeke.

A 200l , évi népszámlálással kapcsolatban több be-
jelentés - formális, illetve informális panasz, jelzés -
érkezett a nemzeti éS etnikai kisebbségi iogok ország-
gyűlési biztosához, amelyek lényege az a]ábbiakban
foglalható össze:

A nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló
l993, évi D§VIL törvény (Nektv,) 8. §,a szerint ,,a nem-

zeti vagu etnikai kisebbséghez tartozó állampolgdr 1oga, hogq a

hisebbséqhez tartlvisát az országos népszámldlás alhalmával

titklsan és névtelenül megvallhassa" .

A Nek,töruény, idézett rendelkezése hatályosulásá-
nak biztosítása érdekében valamennyi országos ki-
sebbségi önkormányzat, illetve a kisebbségi biztos hi-
vataiának képviselői is részt vettek a törvény-előkészí-
tés szakmai vitájában. Zömmel az Országgyűlés Em-
beri jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottsága ülésén a
2001, éVi népszámlálásról SZóló törvény tervezetéve]
kapcsolatban elhangzottak olyan aggályok, amelyek
elsősorban az anonimitás követelményének megvaló,
síthatóságával és az identitás kinyilvánításának a tit-
kosságával kapcsolatban merültek fel.

A 2O0l , évi népszámlálássa] kapcsolatos feladatok-
ról szóló 76/2000. (V3l.) kormányíendelet, illetőleg az
annak alapján a KöZponti Statisztikai Hjvatal által ki-
adott útmutatók bizonyos fokú kompromisszum ered-
ményeiként értékelhetők,

A kisebbségi biztos külön örömmel üdvözölte, illet-
ve elfogadhatónak értékelte azt a megoldást, amelyet
a KSH IV számú Útmutató füZetének 5, oldalán olvas-
ható. Az Útmutató ugyanis - a hivatkozott kormány-
rendelet 5, §-ában foglalt felhatalmazás alapján - elő-
írta azt, hogy ,lzokban a számláIó könetekben, ahol nem

magqar nemzetiséqű személyek is ólnek, Iehetőeg olaan számlá-

lő biztosohat kell megbfuni, akik az adott nemzetiséq nqelvét be-

széIik. Euhnek a számláIő biztosoknak a hiválasztásába be ftell

vonni a hisebbséai önkormdryzatokat (ha a telepüIésen mííhö,
dik iluenJ" .

E szabály következetes alkalmazása növelné ugyan-
is a számláló biztosokkal kapcsolatos bizalmat, illető-
leg garantálná azt, hogy a népszámlálás kisebbséghez
való tartozásról szóló adatai minél inkább közelítse-
nek a valósághoz,

Sajnálatos módon azonban az ország több telepú,
lésén - példaként állion itt a Tolna megyei Szekszárd,
illetve a Bács-Kiskun megyei Katymár - a kisebbségi
önkormányzatok kjfeiezett kérése ellenére figyelmen
kívül hagyták a KSH Útmutatóiában követendőként
eiőírt eliárást.

A szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat azzal
a panasszal fordult a kisebbségi ombudsmanhoz,
hogy a város iegyzőie nem működött együtt a kisebb-
ségi önkormányzattal a népszámlálás előkészítésében
és nem kérte ki a kisebbségi önkormányzat vélemé-
nyét a számlálóbiZtosok kiVálasztása során,

A Katymári Horvát Önkormányzal panasza az előb-
bivel lényegében szinte teliesen megegyező. A község
jegyzője ellen azért élt panasszal a kisebbségi önkor-
mányzat, mert a számlálóbiztosok kiválasztásakor el-
utasította a kisebbségi önkormányzat képviselőinek
ielentkezését.

A népszámlálási feladatok lebonyolításáért eiső-
sorban fe]elős helyi Iegyzők, körjegyzők magataítása a
ioealkotó által elérni kívánt cél ellenében hat,, azaz az
ország több településén reális a veszélye annak, hogy
a népszámlálást követően sem nyerhetünk tárgyi]a,
gos, valósághű képet a küJönböző nemzeti és etnikai
kisebbséghez tartozók lakosságon belü]i arányairól.

Tekintettel arra, hogy a fentiekben vázolt probléma
a helyi tisztségVise]ők érthetetlen és indokolatlan ma-
gatartására - konkrétan a kisebbségi önkormányzat-
okkal vaió együttműködési kötelezettség szándékos
mellőzésére - vezethető vissza, félő, hogy sérülhet,
nek, illetve veszélybe kerülhetnek a nemzeti és etnikai
kisebbségek Nektv-ben biztosított közösségi jogai, A
kisebbségi önkormányzatok,,megkerülésével" az Út-
mutató,,elvárásainak megfelelő" nemzetiségi nyelvet
beszélő számlálóbiztosokat kijelölni - túl azon, hogy
felveti a nemzeti és etnikai kisebbségek önkormány-
záshoz való alkotmányos alapiogának a semmibevé-
teiét - lega|ább részben alkalmas a népszámlálás tör-
vényes cé|jának megh iúsításá ra is,

A kisebbségi ombudsman a fent vázolt probléma
kiküszöbólése érdekében aiánlással fordult dr, Mzllár
Tamáshoz, a Központi Statisztikai Hivatal elnökéhez,
amelyre a KSH elnöke gyorsan és együttműködési
készségét a korábbiakhoz hasonló módon bizonyítva
válaszolt, A szám lálóbiztosok részére kiegészítő út-
mutató készül a szenzitív adatokat tudakoló kérdé-
sek kitöltéséről, amely részletes utasítást ad a Szám-
lálóbiztos viselkedéséről, a kérdésfelvetés módjáló1,
a válasz be|egyzéséről, A KSH a |obb tájékoztatás
cél|ából a nemzeti és etnikai kisebbségek nyelvén is
elkészítteti a kérdőíveket, és azokat igény szerint el,
iuttatja aZ érintett települéSek népszámlálási feIelő-
seinek-
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