
Kedves Sorstársaim! 
 
 

 
Magyarországon népszámlálás kezdődik 2022. október 1-jétől. A népszámlálásban 
mindenkinek kötelező részt venni! 
Népszámlálás 2022 jelzéssel mindenki postai értesítő levelet kap ezen a héten a Központi 
Statisztikai Hivataltól. Háztartásonként, lakásonként 1 levelet küldenek, csak cím van rajta, név 
nélkül. Nagyon fontos, hogy ezt a levelet ne dobjátok ki, mert van benne egy kód, amely 
szükséges ahhoz, hogy az interneten keresztül ki tudjátok tölteni a kérdőíveket. 
Akinek nincs saját internete, az is tegye el a levelet jó helyre! Miért? Mert a kérdőívet rokon, 
szomszéd vagy ismerős segítségével is ki lehet tölteni, olyan személlyel, akinek van internete. 
Fontos, hogy kérjetek segítséget másoktól, ha nincs internetetek, vagy egyedül nem tudjátok 
elvégezni a kitöltést! 
 

 
 
A népszámlálás során vizsgálják – többek között – a népesség méretét, eloszlását, a születési 
és halálozási adatokat. Ezek alapján figyelemmel tudják kísérni a változásokat, így meg tudják 
becsülni a népesség jövőbeli alakulását, és ezáltal az állam fel tudja mérni annak befolyásolási 
lehetőségeit is.  
 
A 2022-es népszámlálás szlogenje: „Feleljünk, egymásért!”  
Ez egy nagyon fontos gondolat. Hogy miért?  
 
A népszámlálási kérdőívet mindenkinek kötelező kitölteni. Nagyon fontos, hogy pontosan és 
felelősségteljesen válaszoljuk meg a kérdéseket.  
Népszámlálás nagyon ritkán van, általában 10 évenként. A népszámlálás eredményei nagyban 
befolyásolják, hogy az elkövetkező években az állami vezetés, a kormány milyen döntéseket 
hoz.  
A korábbi népszámlálásokon nagyon sok siket, nagyothalló és siketvak személy nem 
nyilatkozott a fogyatékosságáról, mivel ez nem volt kötelező. Emiatt a népszámlás eredménye 
nem megfelelően tükrözi a hallássérült emberek számát a népességen belül: a valódi 
létszámnál sokkal alacsonyabb számot mutat. Ennek következtében a fogyatékos, azon belül 
a siket, nagyothalló és siketvak emberek érdekében hozott intézkedések kevésbé tudnak 
megfelelni a valós igényeknek. Érdekképviseleti munkája során Szövetségünk sem tud a valódi 
létszámra hivatkozni, ami nehezíti a lobbitevékenységünket. 
Ezért kell megmutatnunk magunkat, hogy mennyi siket és nagyothalló ember él az országban, 
hogy egyértelmű legyen: mindig, minden élethelyzetben – pl. oktatás, munkahely, szórakozás 
– kötelező az egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása.  
 

Ez a mi felelősségünk: pontosan kell felelni a népszámlálási kérdőívre a teljes 
siket és nagyothalló közösség érdekében, tehát „Feleljünk, egymásért!” 
 
A 2022-es népszámlálási kérdőív kérdései között van néhány, amire szeretnénk felhívni a 
figyelmet, hogy a népszámlálás eredménye valóban tükrözze a siket és nagyothalló közösség 
élethelyzetét. Kérünk téged, hogy ne hagyd ki és pontosan válaszold meg ezeket a kérdéseket! 



 
Melyek ezek?  
 
Személyi kérdőív - 11. kérdés: 
Milyen nyelven beszél, milyen nyelven képes másokat megérteni és magát megértetni?  
Itt minden olyan nyelvet fel kell sorolni, amit ismersz. A válaszlehetőségek között a magyar 
jelnyelv is szerepel. Akkor is jelöld be, ha ez az anyanyelved, és akkor is, ha nem ez az 
elsődleges nyelved, de tudsz jelelni! Jelnyelvet ismerő családodat, barátaidat, ismerőseidet is 
buzdítsd, hogy bátran jelöljék meg a magyar jelnyelvet!  
 
Személyi kérdőív – 13.1. kérdés: 
Mi az anyanyelve?  
Erre a kérdésre nem kötelező válaszolni, de mi mégis azt javasoljuk minden siket és 
nagyothalló sorstársunknak, akinek a magyar jelnyelv az anyanyelve, hogy írja be! Mutassuk 
meg, milyen sokan vagyunk! 
A felsorolásban nem szerepel a magyar jelnyelv, de ha a „más nyelv 1:”-re kattintasz, és 
elkezded beírni, hogy „magyar jelnyelv”, ki tudod választani a megjelenő listából.  
 
Személyi kérdőív – 13.2. kérdés: 
Családi, baráti közösségben milyen nyelvet használ általában?  
Erre a kérdésre sem kötelező válaszolni, de mégis azt kérjük, hogy ha a jelnyelv az 
anyanyelved, vagy a családodban, barátaid között van olyan ember, akivel jelnyelven 
kommunikáltok, írd be a magyar jelnyelvet itt is! 
 
A felsorolásban nem szerepel a magyar jelnyelv, de ha a „más nyelv 1:”-re kattintasz, és 
elkezded beírni, hogy „magyar jelnyelv”, ki tudod választani a megjelenő listából.  
 
Személyi kérdőív – 30.2. kérdés: 
Van bármilyen hallásproblémája, ami nehézséget okoz a mindennapi életben?  
Siketként, nagyothallóként lehetnek olyan élethelyzetek, amikor nehézséget okoz, hogy 
valamit nem, vagy nem jól hall az ember. Például, ha nincs felirat a tévéműsoron és azért nem 
érthető, hogy a híradóban miről van szó, vagy közlekedés közben nem érted a hangos 
utastájékoztatást, vagy hivatalos ügyintézés során, vagy a munkahelyeden nem érted 
pontosan, amit mondanak neked, vagy a gyermeked az iskolában nem érti jól a tanárok 
magyarázatát stb.  
Nem kötelező erre a kérdésre válaszolni, de ha olykor okoz nehézséget a hallásállapotod, azt 
érdemes itt bejelölni.  
 
Személyi kérdőív – 30.6. kérdés: 
Van bármilyen nehézsége abban, hogy beszédben megértesse magát másokkal vagy 
másokat megértsen? 
Az előző kérdéshez hasonló ez is, de itt inkább az a kérdés, hogy a szóbeli kommunikációban 
van-e nehézség. Például, ha a beszélgetőpartner nem ismeri a jelnyelvet, ezért szájról kell 
olvasni, ami nem könnyű; vagy ha például a kötelező maszkhasználat miatt lehetetlen 
megérteni, mit mond a másik fél. Vagy közlekedés közben nem érted a hangos 
utastájékoztatást, vagy hivatalos ügyintézés során, vagy a munkahelyeden nem érted 



pontosan, amit mondanak neked, vagy a gyermeked az iskolában nem érti jól a tanárok 
magyarázatát stb. 
Vannak ilyen nehézségeid? Bár nem kötelező válaszolni a kérdésre, de ha olykor nehézséget 
okoz a beszédértés, azt érdemes itt bejelölni.  
 
Személyi kérdőív – 31. kérdés: 
Van valamilyen tartós betegsége vagy fogyatékossága?  
A fogyatékosság alatt érti a kérdés azt is, ha valaki hallássérült, tehát siket, nagyothalló vagy 
siketvak Nem kötelező ezt a kérdést megválaszolni, de ha nem jelölöd meg, hogy 
„fogyatékossága van”, akkor nem kapod meg az utolsó kérdést, ahol bejelölheted, hogy siket 
vagy nagyothalló vagy. Ezért ne hagyd ki ezt a választ sem! 
 
Személyi kérdőív – 32. kérdés: 
Milyen fogyatékossága van?  
Csak akkor kapod meg ezt a kérdést, ha az előző kérdésnél megjelölted, hogy van valamilyen 
fogyatékosságod. Itt tudod pontosítani, hogy siket, nagyothalló vagy siketvak vagy.  
Ha esetleg a hallássérülésed mellett más fogyatékosságod is van– pl. mozgáskorlátozott és 
siket, vagy nagyothalló és autizmus spektrumzavar – akkor bejelölheted azt is. Négy választ is 
megjelölhetsz.  
Vállald bátran a hallásállapotod! 
 
Ez lesz a kérdőív utolsó kérdése. 
 
Akinek van internete, előre meg tudja nézni a kérdéseket és a választható válaszokat egyben 
egy kérdőívmintában:  
https://nepszamlalas2022.hu/media/KSH_nepszamlalas_2022_kerdoivminta.pdf 
 
 
Ne feledd: október 1-jétől népszámlálás Magyarországon! A Te felelősséged is, hogy az 
országos összesítésben helyes számadatok legyenek, és valós eredményekkel tudják 
elvégezni a felmérést. Ezért kell minden kérdésre pontosan válaszolni!  
 
„Feleljünk, egymásért!” 

https://nepszamlalas2022.hu/media/KSH_nepszamlalas_2022_kerdoivminta.pdf

