
Amit a 2022. évi népszámlálásról tudni érdemes
A  népszámlálás  egy  mindannyiunkat  érintő,  általában  tízévente  ismétlődő
adatgyűjtés.  Az  egész  országban  egy  időben,  azonos  tartalommal  és  egységes
módszertani  alapon  hajtják  végre,  kiterjed  minden személyre  és  lakásra.  A
népszámlálás  révén  pontos  és  részletes  képet  kaphatunk  hazánk  népességének
nagyságáról,  demográfiai  jellemzőiről,  a  lakosság  egészségi  állapotáról,
iskolázottságáról, foglalkoztatottságáról, nemzetiségi és vallási összetételéről, élet- és
lakáskörülményeiről.
A  népszámlálás  eredményei  számos  területen  hasznosulnak  –  például,  adatai
megbízható  alapot  nyújtanak  a  településünket  és  a  szűkebb  lakókörnyezetünket
érintő legfontosabb gazdasági, szociális és területfejlesztési döntések előkészítéséhez
–, de mindenekelőtt tudni érdemes, hogy a magyarországi népszámlálás egy globális
program része, hiszen a világ valamennyi országában tartanak népszámlálást.

A népszámlálás időtartama
 A  népszámlálás  eszmei  időpontja  2022.  október  1-je  0  óra  ,  azaz     az  

ekkor  fennálló  állapotot  alapul  véve  kell  a  kérdőív  kérdéseit
megválaszolnunk.

 Október  1.  és  16.  között  önállóan,  online  módon lehet  kitölteni  a
kérdőíveket (egy erre a célra létrehozott zárt rendszerű, online felületen,
amelybe  a  felkérő  levélben szereplő  egyedi,  12  jegyű belépési  kóddal
lehet belépni – lásd Postai felkérő levél fejezet)

 Október  17.  és  november  20.  között  számlálóbiztosok  keresik
fel azokat a háztartásokat, amelyek október 16-ig nem töltötték ki online
a kérdőívet.

 November  21.  és  28.  között  a  település  jegyzőjénél tehetnek  ennek
eleget  adatszolgáltatási  kötelezettségüknek  azok,  akik  november  20-ig
ezt nem tették meg.

A népszámlálás résztvevői
A népszámlálás akkor eredményes, ha pontos képet ad hazánk lakosságáról. Ezért is
fontos,  hogy  a  népszámlálásban  mindannyian  részt  vegyünk,  ami  egyébként  a
népszámlálásról szóló 2018. évi CI. törvény szerint kötelességünk is.



Kérdőívet kell kitölteni (személyi kérdőív)
 mindenkiről, aki Magyarországon él
 azokról is, akik átmenetileg, 12 hónapnál rövidebb ideig külföldön tartózkodnak
 a külföldi állampolgárokról is, ha legalább 3 hónapja Magyarországon tartózkodnak.

A  népszámlálás  során  a  lakáskörülményekről  (lakáskérdőív)  is  nyilatkozunk.  A
lakásadatok segítségével pontos képet kaphatunk a háztartások lakáskörülményeiről.
Összeírásra  kerül  az  ország  területén  minden  lakás,  lakott üdülő  és  lakott egyéb
lakóegység, közösségi éjszakai elhelyezést szolgáló intézmény.

Postai felkérő levél
A KSH minden  magyarországi  lakcímre postai  felkérő  levelet küldött  szeptember
utolsó  napjaiban. A  felkérő  levél  nem  névre  szól,  csak  a  lakás  címe  szerepel  a
címzésben. A felkérő levélben a népszámlálásról szóló hasznos információk mellett,
egy 12 jegyű belépési kód is  található, ennek segítségével  tudja minden háztartás
önállóan, online interneten tudja kitölteni a kérdőívet.

A kérdőívről
Minden háztartásban ki kell tölteni egy lakáskérdőívet és annyi személyi kérdőívet,
ahányan  a  lakásban  laknak.  A  népszámlálási  kérdőív  kitöltése  egy  átlagos
háztartásban körülbelül 20- 30 percet vesz igénybe.
A kérdőíven az alábbi információk megadását kéri a KSH.
A kérdőív kérdései a lakással kapcsolatban:

 a  lakás  címe,  építési  éve,  falazata,  a  lakáshasználat  formája  (pl.  rendszeresen,
idényszerűen,  üres),  a  lakás  tulajdoni  jellege,  helyiségeinek  száma,  a  lakás
alapterülete, közműellátottsága, felszereltsége, a lakásban lakó személyek száma.
A kérdőív kérdései a személyekre vonatkozóan:

 név,  nem,  születési  idő,  lakcímek,  korábbi  külföldi  tartózkodás,  állampolgárság,
nyelvtudás, nemzetiséghez tartozás, anyanyelv, családi, baráti közösségben használt
nyelv,  vallás,  családi  állapot,  született  gyermekek  száma  és  születési  idejük,  a
családban  betöltött  szerep  (pl.  férj,  feleség,  gyermek),  iskolába  járás,  iskolai  és
szakmai végzettség, digitális jártasság, gazdasági aktivitás (foglalkozás, munkáltató
fő tevékenysége, munkavégzés helye), munkavégzéssel, tanulással összefüggő napi
közlekedés, egészségi állapot, fogyatékosság.
A kérdésekre a válaszadás kötelező, de a nemzetiségre, az anyanyelvre, a családi,
baráti  közösségben  beszélt  nyelvre,  a  vallásra,  az  egészségi  állapotra  és  a
fogyatékosságra vonatkozó kérdések megválaszolása önkéntes.

Amennyiben kérdése merülne fel a népszámlálással kapcsolatban, hívja a Bagi
Polgármesteri Hivatalt a 06 28 504-140 –es telefonszámon.

Bagi Polgármesteri Hivatal
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