TÁJÉKOZTATÓ
Mint az a híradásokból is ismeretes 2022. október 1. és november 28. között lesz a népszámlálás
Magyarországon.
A népszámlálásról szóló törvény értelmében az adatszolgáltatás – a törvényben felsorolt
adatkörök kivételével – kötelező.
A statisztikai törvény alapján közigazgatási bírsággal sújtható az, aki a kötelező hivatalos
statisztikai adatszolgáltatást nem vagy nem az előírt határidőre teljesíti, vagy a hivatalos
statisztikai célú adatátvételre, adatátadásra vonatkozó kötelezettségét megszegi. A
közigazgatási bírság összege természetes személy esetében 200 000 forintig terjedhet.
A népszámlálás eszmei időpontja 2022. október 1-je 0 óra, az ekkor fennálló állapotot alapul
véve kell a kérdéseket megválaszolni.
A népszámlálás során lakás és személyi kérdőívet kell kitölteni.
Lakáskérdőívet kell kitölteni az ország területén minden lakásról, lakott üdülőről és egyéb
lakott lakóegységről, illetve a közösségi éjszakai elhelyezésre szolgáló intézményekről. Fontos,
hogy – a nem lakott üdülők kivételével – az üresen álló ingatlanokról is adatot kell szolgáltatni.
A kötelező kérdések mellett az egészségi állapotra, a fogyatékosságra, a nemzetiségi
hovatartozásra, valamint az anyanyelvre és a családi, baráti körben használt nyelvre, illetve a
vallási hovatartozásra vonatkozó kérdések megválaszolása önkéntes.
Személyi kérdőívet kell kitölteni minden magyar állampolgárról, aki október 1-jén
Magyarországon él, azokról a magyar állampolgárokról is, akik átmenetileg, 12 hónapnál
rövidebb ideig külföldön tartózkodnak, valamint a külföldi állampolgárokról, ha legalább 3
hónapja Magyarországon tartózkodnak.
A válaszadásra az alábbi módokon nyílik lehetőség:
1.) A kérdőív internetes kitöltése, melyre 2022.október 1. és 16. között van lehetőség.
A KSH minden magyarországi lakcímre postai úton felkérőlevelet küld.
A levélben a népszámlálásról szóló hasznos információk mellett egy egyedi belépési kód is
található, ennek segítségével tudja minden háztartás önállóan, interneten kitölteni a
kérdőívet a népszámlálás honlapján.
Az adatszolgáltatás folyamata a lakáskérdőív kitöltésével kezdődik, majd annyi személyi
kérdőívet kell kitölteni, ahányan az adott ingatlanban élnek. A kérdőívek online kitöltésére
október 1. és 16. között, a nepszamlalas2022.hu oldalon keresztül van lehetőség.

2.) Aki nem él az online válaszadás lehetőségével, azt számlálóbiztos keresi fel.
Ha interneten nem töltötte ki a kérdéseket, akkor 2022. október 17. és november 20. között
számlálóbiztosok keresik fel; ebben az időszakban már csak az ő segítségükkel lehet
megválaszolni a népszámlálási kérdéseket.
A számlálóbiztosok titoktartási nyilatkozatot kötelesek aláírni, mely szerint a kapott
válaszokat, illetve a tudomásukra jutott egyéb információkat bizalmasan kezelik, azokat
más személynek nem adják át. Tilos az elektronikus kérdőívekről vagy azok egyes
részleteiről másolatot, fotót, feljegyzést készíteni, valamint az adatszolgáltatóval folytatott
beszélgetés semmilyen eszközzel nem rögzíthető.
A számlálóbiztosok a KSH által kiadott, számozott plasztik igazolvánnyal és
személyazonosító igazolvánnyal igazolják magukat.
Amennyiben bizalmatlanok a számlálóbiztosok kilétét illetően, munkaidőben az alábbi
telefonszámokon kérhetnek felvilágosítást 06-1-872-7241 vagy 06-1-872-7311.
Kérjük Önöket segítsék a számlálóbiztosok munkáját!
3.) Akik 2022. november 20-ig sem interneten keresztül, sem számlálóbiztos segítségével
nem töltötték ki a népszámlálási kérdőívet, 2022. november 21. és 28. között a kerületi
Polgármesteri Hivatalban tehetnek eleget kötelezettségüknek.

dr. Sélley Zoltán jegyző
népszámlálási felelős

