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Mekezdődött a 100%-ig elektronikus népszámlálás
2021. február 15-én kezdődik és március 31-ig tart az elektronikus népszámlálás.
A népszámlálási kérdőívben 14 kérdésre adunk választ.

Fontos információk a népszámlálásról röviden
- 2021. február 15. és 2021. március 31. között minden szlovákiai lakos köteles a
népszámlálási kérdőív kitöltésével (elektronikus népszámlálás), amely
a www.scitanie.sk honlapon található, részt venni a népszámláláson.
- A lakosok az elektronikus népszámlálási kérdőívet csak ebben az időszakban
tölthetik ki.
- Minden adat, amit a lakos megad a népszámlálási kérdőívben
- A lakos által a népszámlálási kérdőívben megadott összes adatának a
népszámlálás döntő pillanatára kell vonatkoznia, 2020. december 31.
(csütörtök) és 2021. január 1. (péntek) éjfél a mérvadó.
- Minden lakos törvényi kötelessége, hogy részt vegyen a népszámláláson. Az
önkormányzat e kötelezettség elmulasztása esetén 250 euróig büntetést róhat ki).
- Ha technikai vagy módszertani segítségre van szüksége az elektronikus kérdőívvel
kapcsolatban, hívhatja a 02/2092 4919-es és 02/2211 9999-es call cenrumot (a
népszámlálás teljes ideje alatt hívható a hét minden napján 8:00-tól 20:00 óráig),
ahol megválaszolják a kérdéseit vagy segítenek a kérdőív kitöltésével.
- A népszámlálás céljára lakosnak értendő: a Szlovák Köztársaság állampolgára,
állandó vagy ideiglenes tartózkodási hellyel rendelkezik a Szlovák Köztársaságban,
az Európai Unió állampolgára, szokásos tartózkodási helye a Szlovák
Köztársaságban van, harmadik ország állampolgára állandó lakhellyel,
ideiglenesen vagy tolerált tartózkodási hellyel Szlovák Köztársaságban, kivéve a

nemzetközi jog szerinti diplomáciai kiváltságokat és mentességeket élvezők a
Szlovák Köztársaság területén.
A Szlovákiában ma, február 15-én kezdődő és március 31-ig tartó népszámláláson
14 kérdésre válaszolunk. A kérdések a tartózkodási helyre, a családra, a
végzettségre, a foglalkozásra, a nemzetiségre és a vallásra vonatkoznak. A második
nemzetiségről szóló kérdés, amelyről az elmúlt hetekben vita folyt,
szintén megmaradt a kérdőívben. Erről Szlovákia Statisztikai Hivatala tájékoztat
a scitanie.sk honlapon.
Az elektronikus kérdőívet a scitanie.sk holnapon találják. A kérdőív kitöltésének csak néhány percet
kellene igénybe vennie. „A kérdések áttekinthető szakaszokra vannak osztva, mint a tartózkodási hely,
a család, a végzettség és a foglalkozás, a nemzetiség, vallás. A lakos a választ vagy úgy választja ki,
hogy megjelöli/megerősíti a megfelelő kört vagy a listákból kiválasztja a válaszát. Ha a lehetőségek
közül nem felel meg neki egyik sem, akkor némely kérdésnél lehetősége van bejelölni az „egyéb”
választ és szöveget írni” – mondta el a Szlovák Hírügynökségnek Jasmína Stauder, a Népszámlálás
2021 szóvivője.
A kérdőívek és az útmutatók szlovákul és a nemzetiségi kisebbségek nyelvén (magyarul,
romául, ukránul, ruszinul) elérhetők, valamint németül, angolul és franciául. „A vakok és
gyengénlátók igényeihez is alkalmazkodnak” – tette hozzá Stauder.
A kérdések többsége hasonló vagy megegyezik a tíz évvel ezelőtti népszámlálás kérdéseivel.
„A tartózkodási helyre vonatkozó kérdéssel a jelenlegi tartózkodási helyre összpontosítunk, mivel az
állandó lakhelyről szóló adatokat adminisztratív forrásokból állapítjuk meg és az adatokat a szokásos
tartózkodási helyről, amely 2011-ben problémákat okozott a lakosság számára, következtetni fogjuk” –
magyarázta a szóvivő.
Az élve született gyermekek számával kapcsolatos kérdéseket is korrigálták. Nem csak nők töltik ki,
hanem férfiak is. Bővültek a közlekedési lehetőségek, amelyekkel a lakosság munkába vagy az
iskolába jár. „Egy olyan kérdéssel gyűjtünk adatokat a háztartás szerkezetéről, amely információt nyújt
számunkra a családról és a háztartásáról” – mondta Stauder.
A második nemzetiség kérdése, amelynek törléséről vita folyt, szintén megmarad. A népszámlálásra,
a kérdőív kitöltésére asszisztens segítségével áprilistól októberig fog sor kerülni.
A lakosok a scitanie.sk honlapon a népszámlálási kérdőívet egyedül töltik ki. A népszámláláson
minden szlovák állampolgárnak és Szlovákiában élőnek részt kell vennie. Ha a lakos egyedül nem
töltheti ki vagy nem tudja kitölteni a kérdőívet, vagy nincs senki, aki segítene neki a kitöltéssel, akkor
élhet az asszisztens segítségével. Ez azt jelenti, hogy egy előre meghatározott időszakban ellátogat a
kapcsolattartó helyre, amelyet majd az önkormányzat alakít ki, ahol asszisztens segítségével tölti ki a
kérdőívet. A másik lehetőség ebben az időszakban az lesz, hogy telefonon kérik a mozgó asszisztens
segítségét, aki meglátogatja az otthonában.
Forrás: TASR

Amit szlovákiai magyarként jó tudnia a népszámlálásról
Szlovákia többnemzetiségű ország, ahol minden polgárnak jogában áll szabadon megválasztania
nemzetiségét. Magyar nemzetiségűnek és magyar anyanyelvűnek lenni Szlovákiában természetes
dolog, ezért magától értetődő, hogy hovatartozásunkat a népszámláláson is büszkén megvalljuk.
Szlovákia alkotmánya szerint „senkinek nem válhat hátrányára a nemzetiségi kisebbséghez vagy
etnikai csoporthoz való tartozás.” Az alkotmány azt is kimondja, hogy mindenkinek joga van szabadon
dönteni nemzetiségi hovatartozásáról, s tilos e döntés bárminemű befolyásolása és az
elnemzetietlenítést célzó nyomásgyakorlás minden formája.
A nemzetiség (národnosť) szabad döntés kérdése, és nem keverendő az állampolgárság (štátne
občianstvo) fogalmával!
Népszámlálás csak tízévente van, ezért az eredmények hosszútávon határozzák majd meg a
szlovákiai magyarok sorsát.

A népszámlálás kulcsfontosságú a magyar közösség szempontjából. A népszámlálás eredményeitől
függ ugyanis iskoláink jövője, kultúránk támogatása és nyelvi jogaink is - a szlovákiai magyar
közösség jövője a tét, és mindenkire szükség van!
A legutóbbi, 2011-es népszámlálás során több, mint 458 ezer ember jelölte meg a magyar
nemzetiséget. Ez az ország teljes népességének 8,5%-át jelenti. Magyarként Szlovákiában egy nagy
számú közösség tagjai vagyunk. A magyar iskolák, a magyar kultúra támogatása és a nyelvi jogaink
viszont csak akkor biztosítottak, ha ezt a népszámláláson is meg tudjuk mutatni!
A magyar nemzetiséget bárki jelölheti, függetlenül attól, hogy milyen családból származik, milyen
iskolába járt, milyen nemzetiségű a párja, milyen településen él vagy éppen hol dolgozik. A szlovákmagyar családból származó gyerekek is lehetnek a népszámláláson magyar nemzetiségűek. Míg a
szlovák nyelv az ország egész részén hivatalos, addig a magyar nyelv lehetőségei a népszámláláshoz
kötöttek. Azzal, hogy magyarnak valljuk magunkat, rengeteg segítünk abban, hogy a magyar kultúra
és nyelv továbbra is az ország része maradjon.
A tét a következő 10 év! A következő 10 év múlik rajta, hogy a magyar nemzetiség vállalásának
üzenetét mindenkihez eljuttassuk!
Forrás: Népszámlálás 2021 • A magyarság érték FB oldal

