NÉPSZÁMLÁLÁS 2022.
TÁJÉKOZTATÓ A 2022. OKTÓBER 1. NAPJA ÉS 2022. NOVEMBER 28. NAPJA KÖZÖTT
TARTANDÓ NÉPSZÁMLÁLÁSRÓL

A 2021. évi népszámlálásról szóló 2018. évi CI. törvény 1. § (1) bekezdése alapján:
„A Magyarország területén 2022. október 1-jén 0 órakor fennálló állapot alapulvételével a
természetes személyekről és a lakásokról nép- és lakásszámlálást (a továbbiakban:
népszámlálás) kell tartani.”
A népszámlálás célja, hogy pontos és részletes képet kapjunk Magyarország népességének
nagyságáról, demográfiai jellemzőiről, foglalkoztatottságáról, élet- és lakáskörülményeiről.
Ezek az információk szükségesek a mindannyiunk életét befolyásoló gazdasági, társadalmi
döntések előkészítéséhez, a helyi fejlesztések tervezéséhez és a tudományos kutatásokhoz.
A 2021. évi népszámlálásról szóló 2018. évi CI. törvény 3. § (2) bekezdése alapján az
adatszolgáltatás – az egészségi állapotra, a fogyatékosságra, a vallásra, az anyanyelvre és
a nemzetiségre vonatkozó adatkörök kivételével, melyekre önkéntes a válaszadás –
kötelező.
Az adatszolgáltatók kötelesek a népszámlálás körébe tartozó adatokat a valóságnak
megfelelően megadni.
A népszámlálást internetes önkitöltéses vagy interjús módszerrel kell végrehajtani. Az
adatszolgáltatás módját – a Rendőrségről szóló törvény, valamint a védett személyek és a
kijelölt létesítmények védelméről szóló kormányrendelet szerinti védett személyek
adatszolgáltatói kör kivételével – az adatszolgáltatásra kötelezett személy választja meg.
A népszámlálás 2022. október 1. napja és 2022. november 28. napja között kerül
végrehajtásra, mely három időszakra tagolódik.
1. időszak: október 1 – október 16. között: Internetes önkitöltés
A háztartások önállóan, interneten keresztül tölthetik ki a népszámlálási kérdőívet. A
kitöltést egyedi belépési kód segítségével tudják elvégezni. Az egyedi belépési
kódokat postán juttatják el a háztartásoknak.
2. időszak: október 17 – november 20. között: Számlálóbiztosok keresik fel a
háztartásokat
Azokat a háztartásokat, amelyek nem élnek az online kitöltés lehetőségével,
számlálóbiztosok keresik fel. Nem használnak papír kérdőíveket, a számlálóbiztosok
a KSH által biztosított tabletek segítségével rögzítik a válaszokat.
Ez lesz hazánk első teljesen elektronikus népszámlálása!
3. időszak: november 21 – november 28. között: Pótösszeírás a települési
jegyzőnél
Pótösszeírás keretében a népszámlálásból addig kimaradóknak, a települési jegyzőt
felkeresve kell eleget tenniük adatszolgáltatási kötelezettségüknek.

