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Lakossági tájékoztató a 2022. évi népszámlálásról 

 
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a 2022. évi népszámlálás jelen időszakában:  
2022. október 20. és november 20. között a számlálóbiztosok otthonaikban felkeresik azon 
személyeket, akik az internetes adatszolgáltatást nem végezték el. Ebben az időszakban az 
adatszolgáltatás már csak a számlálóbiztosok közreműködésével, személyes interjúk által 
teljesíthető. 
 
2022. november 21. és 2022. november 28. között kerül sor a pótösszeírásra azok számára, akik 
adatszolgáltatási kötelezettségüket a számlálóbiztosok általi interjú keretében sem teljesítették. 
 
Felhívom figyelmüket, hogy a népszámlálási törvény szerint az adatszolgáltatás -  az egészségi 
állapotra, a fogyatékosságra, a vallásra, az anyanyelvre és a nemzetiségre vonatkozó adatkörök 
kivételével – kötelező! 
 
Ezúton is kérem a Tisztelt Lakosságot, hogy a tulajdonukban lévő ingatlanaik házszámát jól 
látható módon tüntessék fel, ezzel is segítve a településünkön dolgozó számlálóbiztosok munkáját. 
 
A számlálóbiztosok minden nap, így hétvégén is dolgoznak. Amennyiben egy adott címen nem járnak 
sikerrel, otthagynak egy értesítőt, megjelölve rajta a következő felkeresési kísérlet időpontját, valamint 
a telefonos elérhetőségüket. Ezt a számot felhívva időpontegyeztetésre van lehetőség a 
számlálóbiztossal a megfelelő alkalomra. A számlálóbiztosok összesen háromszor tesznek kísérletet 
arra, hogy elérjék az adott lakcímen élőket.  
A számlálóbiztosok az adatokat elektronikusan, tableten rögzítik, majd a kérdőív befejezése után 
beküldik azokat a Központi Statisztikai Hivatal felé. 
 
Tájékoztatom Önöket, hogy minden számlálóbiztosnak saját, névre szóló, egyedi azonosító 
számmal rendelkező számlálóbiztosi igazolványa van, amely a személyi azonosságot igazoló 
fényképes okmánnyal együtt érvényes! Amennyiben olyan személy jelentkezik Önöknél, aki nem 
tudja megfelelően igazolni számlálóbiztosi jogosultságát, semmiképpen ne engedjék be otthonukba! 
 
Kérem a Tisztelt Lakosságot, hogy aktívan vegyenek részt a népszámlálásban, tegyenek eleget 
törvényi kötelezettségüknek! 
Fogadják el a számlálóbiztosok segítségét, és töltsék ki velük a kérdőívet! 
 
 

Nagykarácsony , 2022. október 20. 
 

Pulainé Varga Gabriella s.k. 
jegyző – népszámlálási felelős 
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