
Az internetes önkitöltés előnye, hogy – május 
15-ig – bármikor kitöltheti a kérdőívet, nem kell 
beengednie senkit a lakásba, biztosan vála-
szolhat magyarul is, és az kerül a kérdőívbe, 
amit beír. Újdonság az is, hogy fizetett 
szabadnap jár azoknak, akik az interneten 
válaszolnak.

Előbb regisztrálni kell a www.recensamant-
romania.ro honlapon. A regisztrációt a 
családból egy személy töltse ki. Családunk 
minden tagját regisztráljuk, a jelenlévőket és 
az időszakosan távollévőket is!

A regisztrációnál meg kell adnunk a tényle-
ges lakcímet, ahol élünk. Ez a szokásos 
tartózkodási helyet jelenti, amely nem 
feltétlenül egyezik meg a hivatalos iratokban 
szereplő lakcímmel. Illetve be kell írjuk a 
háztartásban élő összes személy nevét és 
személyi számát (CNP), valamint egy e-mail 
címet, amelyre érkezni fog a kérdőív interne-
tes linkje.

Az e-mailen kapott linket megnyitva lehet 
elkezdeni a kérdőív kitöltését.

Akkor kezdjük el a kitöltést, amikor előre 
felkészültünk a bonyolultabb kérdésekből 
minden családtag esetében, és van legalább 
félórányi türelmünk. Készítsük elő a követke-
ző adatokat, hogy gördülékenyen menjen a 
válaszadás:

minden családtag személyi száma (CNP);
épület építésének éve;
szobák összterülete négyzetméterben 
megadva;
ha van: napkollektor felülete, illetve 
napelem vagy házi szélerőmű teljesítmé-
nye kW-ban;

akinek felsőfokú végzettsége van: milyen 
évben végzett, milyen intézményben, 
milyen szakot;
aki dolgozik: foglalkozás, beosztás, azaz a 
munkaszerződésben szereplő „funcţia”, 
„meseria”, román nyelven (foglalkozási 
jegyzék, COR), munkaadójának fő tevé-
kenysége, román nyelven (ágazati besoro-
lás, CAEN).

A kiskorú gyermekek kérdőívét a szülő vagy 
törvényes képviselője válaszolja meg.

Ha az online önkitöltést választottuk, akkor 
mindenképp töltsük ki végig a kérdőívet. 
Ha egyből nem sikerül befejezni, kérjünk 
segítséget! A kérdőívre vissza lehet térni egy 
későbbi időpontban (az e-mailre küldött 
linket megnyitva), és folytatni lehet a kitöl-
tést, nem kell újrakezdeni. Mindaddig 
visszatérhetünk, míg a „BEKÜLDÉS” gombot 
meg nem nyomjuk a kérdőív végén.

Ha nem válaszolunk minden kérdésre, 
adataink hiányosak maradnak, és számláló-
biztos sem fog megkeresni. Nagy eséllyel az 
etnikumra, anyanyelvre, vallásra vonatkozó 
adataink maradnak ki.

Sikeres kitöltés esetén visszaigazoló e-mailt 
kapunk a rendszertől. A kérdőívünket 7 
napon belül érvényesítik. Ezt szintén a 
recensamantromania.ro honlapon lehet 
ellenőrizni, a személyi számunkkal. Innen 
lehet majd letölteni az igazolást is, ami 
alapján a szabadnapot igényelhetjük. 

Egy egyszemélyes háztartás űrlapjának kitölté-
se átlagosan 20 perc, minden további családtag 
kérdőívére plusz 5 percet számolhatunk.

Botival,
Lépjen kapcsolatba

a magyar nyelvű
chatbotunkkal!

Így töltse ki
az internetes kérdőívet!
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Hogyan tudunk
részt venni
a népszámláláson?

Ha jártas az internet világában, szokott 
interneten vásárolni, számlákat fizetni, 
töltött már ki online űrlapokat, akkor 
válassza az online önkitöltést. Ezt március 
14. és május 15. között megteheti. Miután 
kitöltötte a népszámlálási kérdőívet, 
segítsen szüleinek, idősebb rokonainak, 
közeli ismerőseinek is, azoknak, akik 
támogatást kérnek az online kérdőív 
kitöltésében!

Ha szokott internetezni, de bizonytalan 
abban,  hogy egyedül menni fog a kitöltés: 
kérjen bátran segítséget egy hozzáértő 
családtagtól, baráttól, szomszédtól, „nép-
számos” önkéntestől. Vagy igényelje a 
Népszámlálás.ro segítségét.

Ha csak ritkán vagy egyáltalán nem 
használja az internetet, akkor ne kockáz-
tasson. Menjen be inkább a saját települé-
sén egy úgynevezett összeírópontra, ahol 
egy számlálóbiztos fog segíteni. Ezt való-
színűleg a polgármesteri hivatalban vagy a 
könyvtárban találja meg. Ne feledje magá-
val vinni a személyi igazolványát és család-
tagjai adatait.

Ha inkább a megszokott módszert 
választaná, akkor várja meg, amíg egy 
számlálóbiztos felkeresi otthonában május 
16. -július 17. között. Ha június végéig nem 
jelentkezik senki, jelezze ezt a polgármes-
teri hivatalban.

Bármilyen módon vesz részt a nép-
számláláson, vigyázzon, hogy minden 
kérdésre válaszoljon, és legyen helye-
sen kitöltve az etnikuma, anyanyelve, 
felekezeti hovatartozása!

Mi fontosabb:
az anyanyelv vagy
a nemzetiség?
Négy fontos kérdés van:
• az állampolgárság (cetățenie) – itt a 

románt kell megjelölni, ha van román 
állampolgársága;

• a nemzetiség vagy etnikum (etnie) – 
itt a magyart jelölje meg;

• az anyanyelv;
• a vallási, felekezeti hovatartozás.

Figyelem:  Romániában a kisebbségi 
jogaink, a települések többnyelvű 
felirata, a magyar nyelvű ügyintézés az 
etnikumhoz és nem az anyanyelvhez 
kötődnek. A magyar nemzetiségűek 
száma alapján részesülnek állami támo-
gatásokból oktatási és kulturális intéz-
ményeink is. Ezért ne csak az anya-
nyelvnél, hanem az etnikumnál is 
válassza a magyart!

Ki lehet magyar
a népszámláláson?
A népszámláláson az magyar, aki magyar-
nak vallja magát. Attól, mert valaki Románi-
ában él, és román állampolgár, vagy román 
nyelven válaszol a kérdőívre: a népszámlá-
láson bátran vállalhatja magyar identitását. 
Ezt még akkor is megteheti, ha a felmenői 
nem (mind) magyarok, ha csak részben 
ismeri a magyar nyelvet, ha nem magyar 
egyházba keresztelték, ha nem járt magyar 
óvodába, iskolába.

Mikorra vonatkoznak
a népszámlálás 
kérdései?

Az idei népszámláláson az ország 2021. 
december 1-jei állapotát rögzítik, ez az 
úgynevezett referencia-időpont. Ezt úgy 
kell elképzelni, mintha ezen a dátumon 
készítenének egy fényképet az ország 
lakosságáról. Mindenkinek az akkori 
helyzetét kell rögzítenie: ha december 
1-jén például még egyedülálló vagy 
házas, esetleg alkalmazott vagy munka-
nélküli volt, akkor azt kell beírni. Fontos, 
hogy a 2021. december 1. után született 
gyerekeket nem lehet beírni, viszont a 
családtagok kötelesek rögzíteni az 
időközben elhunyt, de tavaly december 
1-jén még életben lévő háztartástagot.

A külföldön 
tartózkodók is 
beszámítanak?

A népszámlálás azokra vonatkozik, 
akiknek szokásos tartózkodási helye 
Romániában volt a referencia-időpont-
ban (az elmúlt 12 hónapban itt lakott, 
vagy itt szándékszik élni az elkövetkező 
12 hónapban). Tehát az ideiglenesen 
külföldön tartózkodók jó részét is be kell 
írni: azokat, akik kétlaki életet élnek, 
idénymunkások vagy külföldön tanul-
nak, akik a közelmúltban telepedtek ki, 
vagy nemrég költöztek haza (a kérdőív-
ben: időszakosan távollévők). Aki már 
régebb óta, életvitelszerűen külföldön él, 
szintén beírható. Ő azonban huzamo-
sabb ideig távollévőként regisztrálva 
nem fog beszámítani a lakosságba.


