
Mi a népszámlálás?

Mit kell tudni  
a népszámlálásról?
Egyszerűen
Könnyen érthető szövegezéssel készült tájékoztató

A népszámlálás egy országos adatgyűjtés a népességről és a lakásokról.

Népszámlálásra tízévente kerül sor.

A kapott válaszok segítségével megtudhatjuk, hogy Magyarországon

• hányan élünk;

• hogyan élünk;

•  milyen fejlesztésekre (közlekedés, iskola, kórház, stb.)  
van szükség.

A népszámlálás során kérdőíveket kell kitölteni.

Kétfajta kérdőív van:

  • lakáskérdőív: egyet kell kitölteni.

  • személyi kérdőív: annyit kell kitölteni ahányan a lakásban laknak.

2022. október 1. és november 28. között.

Miért fontos részt venni a népszámlálásban?

Hogyan történik a népszámlálás?

Mikor lesz a népszámlálás?

• önállóan interneten: 2022. október 1. és 16. között

• számlálóbiztos segítségével: 2022. október 17. és november 20. között

• a település jegyzőjénél: 2022. november 21. és november 28. között

Hogyan töltheti ki a kérdőíveket?



BELÉPÉSI KÓDOT TARTALMAZ!
ŐRIZZE MEG A LEVELET!

2022. október 1–16. között látogasson el a
belepes.nepszamlalas2022.huweboldalra!

Az interneten kitöltők között
naponta 5 db, egyenként 
 100 000 forint értékű 

vásárlási utalványt sorsolunk ki!

Ha nincs lehetősége az internetes kitöltésre, 2022. október 17. és november 20. között számlálóbiztos keresi fel 

Önt, akivel közösen kitölthetik a kérdőívet.

Kérdése van? Keressen minket az ingyenesen hívható +36-80-080-143 telefonszámon,

vagy írjon nekünk a kapcsolat@nepszamlalas2022.hu e-mail-címre.

A népszámlálással kapcsolatban részletes információt talál a www.nepszamlalas2022.hu honlapon.

AdatvédelemA Központi Statisztikai Hivatal minden adatot bizalmasan kezel, a válaszadók személyes adatait a hazai és az európai 

uniós adatvédelmi és statisztikai jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően védi. Az adatkezelési tájékoztató elérhető 

a www.nepszamlalas2022.hu honlapon.

Köszönjük, hogy válaszaival segíti a népszámlálást! 
Budapest, 2022. szeptember 20.

Üdvözlettel:

Dr. Vukovich Gabriella
a Központi Statisztikai Hivatal elnöke

Dr. Vukovich Gabriella

Írja be a háztartás belépési kódját:
XXXX XXXX XXXXés töltse ki a kérdőívet!

HIVATALOS ÉRTESÍTÉS[Azonosító]
[Intézet neve]

[Intézet címe] 

Tisztelt Hölgyem/Uram!A 2018. évi CI. törvény alapján Magyarországon a 2022. október 1-jén fennálló állapot alapulvételével a természetes 

személyekről és a lakásokról népszámlálást és lakásszámlálást tart a Központi Statisztikai Hivatal.

A népszámlálás hazánk legnagyobb, mindannyiunk életét érintő statisztikai adatgyűjtése. A népszámlálás során 

gyűjtött adatok alapvetően határozzák meg a jövőnket, megbízható alapot nyújtanak az országunkat, a településeinket 

és a közvetlen lakókörnyezetünket érintő legfontosabb döntések előkészítéséhez.

A törvény értelmében, a népszámlálások korábbi gyakorlatának megfelelően, az adatszolgáltatás kötelező.

Töltse ki egyszerűen, interneten a kérdőívet!
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www.nepszamlalas2022.hu

Hogyan töltheti ki az interneten a kérdőíveket?

06 80 080 143

2.  Számítógépén vagy telefonján keresse fel  
belepes.nepszamlalas2022.hu honlapot!

kapcsolat@nepszamlalas2022.hu

• Az adatokat fokozottan védjük, titkosítjuk.

• Az adatokat senkinek sem adjuk át.

•  Az adatokat kizárólag statisztikai célra használjuk.

Kérjen meg valakit, akiben megbízik, hogy segítsen Önnek,

vagy kérje a segítségünket telefonon:

06 80 080 143

Hogyan vigyáznak az adataimra?

További információért keressen bennünket:

Segítségre van szüksége az online kitöltéshez?

********* *

3.  Gépelje be a a 12 jegyű belépési kódot!  
Töltse ki a kérdőíveket!
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1.  Szeptember végén levelet kap. 
A levélben szerepel egy belépési kód.


