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Mi a népszámlálás és ki bonyolítja le?  
A népszámlálás rendszeresen, általában 10 évente ismétlődő országos felmérés. A 
népszámlálást a Központi Statisztikai Hivatal (röviden: KSH) bonyolítja le.  
 
Mikor és milyen formában lesz a népszámlálás?  
2022. október 1. és november 28. között lesz a népszámlálás.  
1. ÖNÁLLÓAN INTERNETEN: Október 1. és 16. között lehet a kérdőívet önállóan, interneten 
keresztül kitölteni.  
2. SEGÍTSÉGGEL SZEMÉLYESEN: Aki nem tölti ki online a kérdőívet, azt egy számlálóbiztos 
keresi fel az otthonában október 17. és november 20. között, hogy segítsen a kitöltésben.  
3. JEGYZŐNÉL: Aki sem online, sem számlálóbiztos segítségével nem töltötte ki a kérdőívet 
november 20-ig, utolsó lehetőségként november 21. és 28. között megteheti a települési 
jegyzőnél.  
 
Kötelező kitölteni a népszámlálási kérdőívet? 
A népszámlálási kérdőívet életkortól és állampolgárságtól függetlenül mindenkinek ki kell 
tölteni, aki Magyarországon él. Aki nem tölti ki, pénzbírsággal büntethető. 
 
Név nélküli lesz a kitöltés?  
Nem, idén be kell írni a kitöltő személy nevét is.  
 
Jelnyelvhasználó személyek számára akadálymentesek lesznek a kérdőívek?  
Igen. A 2 kérdőív teljes szövege megtalálható jelnyelven a népszámlálási weboldalon, ill. a 
SINOSZ-honlapján és Youtube-csatornáján: 
https://nepszamlalas2022.hu/a-kerdoivrol 
http://www.sinosz.hu/nepszamlalas-2022  
https://youtube.com/playlist?list=PLYRhhVwNIxWSVeg8Yln2oMcqMOFzs1aNo  
 
Hány népszámlálási kérdőívet kell kitölteni?  
A népszámlálási kérdőív két részből áll: lakáskérdőív és személyi kérdőív. Minden háztartásnak 
egy darab lakáskérdőívet kell kitölteni, függetlenül attól, hogy hányan laknak ott, és annyi 
személyi kérdőívet, ahányan a lakásban élnek. 
 
A kitöltés hogyan, milyen módokon lehetséges? 
A) Online, interneten keresztül egyénileg október 1. és 16. között 
A KSH minden magyarországi lakcímre postai levelet küldött szeptember végén. Ebben van 
egy 12 jegyű belépési kód és minden fontos információ, ami az online kitöltéshez szükséges.  
A kérdőív internetes kitöltése után mindenki kap egy visszaigazolást kóddal. Ezt a kódot meg 
kell őrizni (pl.: elmenteni, lefényképezni), mert ezzel bizonyítható, hogy kitöltötték a 
kérdőívet. A gyermekek nevében a kérdőívet a szülők töltik ki.  
2 személyes háztartásban a kitöltés kb. 30 percet vesz igénybe.  
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A kérdőív teljes szövege elérhető jelnyelven is, de akinek nincs internete, vagy egyedül nem 
tudja kitölteni a kérdőíveket, fontos, hogy kérjen segítséget családtagtól, baráttól, 
szomszédtól stb. 
A jelnyelvhasználó személyeknek az internetes kitöltést javasoljuk, így közben meg tudják 
nézni a jelnyelvi videókat. 
 

 
B) Számlálóbiztossal együtt október 17. és november 20. között 
Ha egy címről nem érkezik a KSH-hoz online kitöltés, azt a címet számlálóbiztos keresi fel. A 
számlálóbiztos legalább 3 alkalommal megy ki minden címre. Ha nem sikerül kapcsolatba 
lépnie a lakóval, értesítő papírt hagy a helyszínen. A számlálóbiztos az értesítőre ráírja majd a 
következő felkeresés dátumát és a telefonszámát. 
Ezen a számon hanghívással vagy SMS-ben lehet egyeztetni a számlálóbiztossal a 
kérdőívkitöltés új időpontjáról. Aki nem tud telefonálni vagy SMS-t küldeni, az kérje szomszéd, 
rokon, vagy ismerős segítségét az időpontegyeztetéshez! 
 

 
A számlálóbiztos tabletjén, együtt töltitek ki a kérdőívet a saját otthonodban. Ha nem érti, 
amit mondasz, akkor javasoljuk, hogy írd le egy papírra. 
 

 
C) A jegyzőnél november 21. és 28. között 
Ha sem interneten, sem számlálóbiztossal nem történt meg a kérdőív kitöltése, (például valaki 
sokáig kórházban volt), akkor november 21. és 28. között jelentkeznie kell a települési 
jegyzőnél pótösszeírásra a polgármesteri hivatalban! 
 
 
Hogyan lehet részt venni a KSH nyereményjátékában? 
A KSH egy nyereményjátékot hirdetett: naponta 5 db 100 000 forint értékű vásárlási utalványt 
sorsolnak ki az online kitöltők között.   
Ha valaki szeretne részt venni a nyereményjátékban, a kérdőív kitöltése után, beküldés előtt 
meg kell adnia az e-mail-címét vagy a telefonszámát, és el kell fogadnia az adatkezelési 
tájékoztatót.  
 

Kérdés esetén hova lehet fordulni?  
Kérdés esetén a Központi Statisztikai Hivatalhoz lehet fordulni e-mailben és telefonon.  
E-mail-cím: kapcsolat@nepszamlalas2022.hu 
Telefonszám: +36  80  080143 (ingyenes hívás) 
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