
 

 

Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a KSH Magyarországon 2022. október 1. és 2022. 

november 28. között népszámlálást tart 

 

Fontos információ, hogy a KSH minden magyarországi lakcímre postai úton felkérő levelet küld 

szeptember utolsó napjaiban. 

 

A felkérő levél nem névre szól, csak a lakás címe (házszámig) szerepel a címzésben. 

Annak érdekében, hogy a felkérő levelek minden háztartásba eljussanak, kérjük, még a népszámlálás előtt 

gondoskodjanak arról, hogy házuk falán vagy a kerítésen látható legyen a házszám. Ezzel nagymértékben 

megkönnyítik a felkérő leveleket kézbesítők munkáját. 

 

Kérjük, őrizze meg a felkérőlevelet! 

 

A felkérő levélben a népszámlálásról szóló hasznos információk mellett egy 12 jegyű belépési kód is 

található, ennek segítségével tudja minden háztartás Október 1. és 16. között önállóan, interneten 

kitölteni a kérdőívet. Akik nem rendelkeznek internet eléréssel kérjük keressék fel a Polgármesteri 

Hivatalt (7026 Madocsa, Fő utca 24.), ahol lehetőséget biztosítunk az online kitöltésre. Ebben az 

esetben hozzák magukkal a postai úton kapott 12 jegyű kódot.  

 

Kérdőívet kell kitölteni 

• 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 is nyilatkozunk. Az ország területén minden 

• lakás, 

• lakott üdülő és lakott egyéb lakóegység, 

• közösségi éjszakai elhelyezést szolgáló intézmény összeírása megtörténik. 

(Fontos, hogy a lakáskérdőívet minden, a tulajdonunkban álló, de adott esetben nem lakott, üresen álló lakásról 

is ki kell tölteni, az arra a címre érkezett felkérőlevél alapján.) 

 

Minden háztartásnak egy lakáskérdőívet és annyi személyi kérdőívet kell kitölteni, ahányan a lakásban 

laknak. A kérdőív kérdéseire a 2022. október 1-jén 0.00 órakor fennálló állapotot alapul véve kell 

válaszolni. 

Szeretnénk megkérni a fiatalabb hozzátartozókat, hogy településünkön segítsék az idős rokonaiknak az 

online kérdőív kitöltését.  

Abban az esetben nem keresi fel számlálóbiztos, ha az online kitöltött kérdőívben a kötelezően kitöltendő 

kérdésekre maradéktalanul válaszol. A kitöltés végeztével egy kitöltést igazoló kódot kapnak, mely 

igazolja, hogy megtörtént az online válaszadás. Ekkor tekinthető a kérdőív kitöltése sikeresnek. 

Azokat a háztartásokat, amelyek október 16-ig nem töltik ki interneten sikeresen a 

kérdőívet, számlálóbiztosok keresik fel október 17. és november 20. között. 

 



 

Akik sem online, sem számlálóbiztos által november 20-ig nem teljesítik adatszolgáltatási 

kötelezettségüket, november 21. és 28. között a helyi népszámlálási felelősnél jelentkezve pótösszeírás 

során ( a polgármesteri hivatalban) tehetnek ennek eleget. Itt szeretnénk felhívni a figyelmüket arra, hogy 

a népszámlálás minden magyar állampolgárnak kötelező a 2021. évi népszámlálásról szóló 2018. évi CI. 

törvény alapján.  

Abban az esetben, ha a számlálóbiztos megtagadó választ kap, és a kérdőív kitöltése sikertelenül zárul le, a 

megyei kormányhivatal közigazgatási hatósági eljárást indíthat a megtagadó ellen, és közigazgatási bírsággal 

is sújthatja az adatszolgáltatás megtagadása miatt. A kiróható bírság nagysága személyenként 200.000,- Ft is 

lehet. 

 

A népszámlálási kérdőív kitöltése egy átlagos háztartásban körülbelül 30 percet vesz igénybe.  

Bővebb információ a népszámlálásról: https://nepszamlalas2022.hu/ weboldalon, ingyenesen hívható 

központi telefonszám: +36-80-080-143, e-mail cím: kapcsolat@nepszamlalas2022.hu , illetve a Bölcskei 

Közös Önkormányzati Hivatal helyi népszámlálási felelősénél. (7025 Bölcske, Kossuth L. út 5., telefonszám: 

06-75-535-012 / 0 mellék)  

Segítő együttműködését köszönjük! 

https://nepszamlalas2022.hu/
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