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Lakossági Tájékoztatás
a 2022. évi népszámlálással kapcsolatban
2022. évben tizenhatodik alkalommal kerül sor népszámlálásra, melynek célja, hogy pontos és
részletes képet kapjunk Magyarország népességének nagyságáról, demográfiai jellemzőiről,
egészségi állapotáról, foglalkoztatottságáról, élet- és lakáskörülményeiről.
Fentiek alapján az alábbiakról tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot!
A népszámlálási törvény (2021. évi népszámlálásról szóló 2018. évi CI. törvény) szerint az
adatszolgáltatás
- az egészségi állapotra, a fogyatékosságra, a vallásra, az anyanyelvre és a nemzetiségre
vonatkozó adatkörök kivételével K Ö T E L E Z Ő.
Az adatgyűjtés interneten, a kérdőívek önálló kitöltésével, valamint elektronikus eszközt
használó számlálóbiztosok közreműködésével valósul meg, papír kérdőívek nélkül.
A népszámlálás 2022. október 1. és november 28. között kerül végrehajtásra, amely
három időszakra tagolódik:
1. időszak: 2022. október 1. és 2022. október 16. között az internetes önkitöltési
időszakban az adatszolgálók kizárólag interneten keresztül, önállóan tölthetik ki a
népszámlálási kérdőíveket;
2. időszak: 2022. október 17. és 2022. november 20. között zajlik a számlálóbiztosi
terepmunka, ebben az időszakban az adatszolgáltatás már csak a számlálóbiztosok
közreműködésével, személyes interjúk által teljesíthető;
3. időszak: 2022. november 21. és 2022. november 28. között kerül sor a
pótösszeírási időszakra. Ebben az időszakban már csak azon személyek összeírására
kerülhet sor, akik a számlálóbiztosok általi interjú keretében sem teljesítették
adatszolgáltatási kötelezettségüket. Ekkor az összeírásból kimaradt személyeknek kell
jelentkezniük a helyi népszámlálási felelősnél (jegyző), akinek gondoskodnia kell ezen
személyek összeírásáról is.
A népszámlálás végrehajtását megelőzően a népszámlálás összeírási körébe tartozó
valamennyi címre megérkezik a népszámlálásról szóló felkérő levél, mely tartalmazza majd
az internetes kitöltéshez szükséges belépési azonosítót is. Az adatszolgáltatók kötelesek a
népszámlálás körébe tartozó adatokat a valóságnak megfelelően megadni.
A kormány által megfogalmazott célkitűzés annak elérése, hogy a kötelező adatszolgáltatást a
megadott határidőben az internetes önkitöltési időszakban, minél többen teljesítsék. Ezt
követően kerül sor a fennmaradó népesség összeírására számlálóbiztosok közreműködésével.
Felhívom és kérem a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a népszámlálás eredményes
lebonyolítása – a címek pontos beazonosíthatósága – érdekében ellenőrizzék, hogy a
házszámok kihelyezése a központi nyilvántartásban szereplő módon megtörtént-e, illetve
azzal azonos módon került-e feltüntetésre az ingatlanokon.
Bősárkány, 2022. július 12.
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