
NÉPSZÁMLÁLÁS 2022. 

Idén 16. alkalommal rendeznek teljes körű népszámlálást Magyarországon, amely 2022. 

október 1-től és november 28.-ig tart. 

Önnek lehetősége van 2022. október 1. és október 16. között kizárólag interneten 

keresztül, önállóan kitölteni a kérdőívet! Ez lényegesen kényelmesebb és gyorsabb, mint a 

későbbi időpontban történő számlálóbiztos segítségével történő kitöltés. 

A Központi Statisztikai Hivatal a népszámlálást megelőzően 2022. szeptember 26. és 2022. 

szeptember 30. között felkérő leveleket küld (minta szerint) valamennyi magyarországi 

címre. Ezek a felkérő levelek tartalmazzák az online kitöltéshez szükséges kódot, így 

fontos, hogy a leveleket NE dobják ki! 

 

  

Az ONLINE kitöltés menete: 

1. Kibontja a felkérő levelet. 

2. Internettel rendelkező 

számítógépén felkeresi a levélben 

található weblapot. 

3. A weblapon beüti a levélben 

található kódot. 

4. Kitölti a kérdőíveket, javítja az 

esetleges hibákat (piros, narancssárga). 

5. Mentés és beküldés után elégedetten 

hátradől  

Amennyiben technikai okokból (pl. nem áll rendelkezésre a kitöltéshez szükséges számítógép) az online 

adatszolgáltatás nehézséget okoz, úgy ügyfélfogadási időben a Gombai Közös Önkormányzati 

Hivatalban biztosítunk egy számítógépet a kitöltéshez. 

A népszámlálást a 2021. évi népszámlálásról szóló 2018. évi CI. törvény írja elő, melynek 

értelmében a Magyarország területén 2022. október 1-jén 0 órakor fennálló állapot szerint a 

természetes személyekről és a lakásokról nép- és lakásszámlálást kell tartani. Ez azt jelenti, 

hogy az ekkor fennálló állapotot alapul véve kell a kérdéseket megválaszolni. Felhívjuk szíves 

figyelmüket, hogy a törvény szerinti adatszolgáltatás kötelező! 

Amennyiben nem él az online kitöltés lehetőségével, úgy 2022. október 17. és november 

20. között a számlálóbiztosi terepmunka alatt, kell teljesíteni az adatszolgáltatási 

kötelezettségét, ekkor már csak személyesen, a számlálóbiztosok közreműködésével teheti ezt 

meg. 

Az utolsó lehetőség a 2022. november 21. és november 28. pótösszeírás időszaka. Ekkor a 

helyi népszámlálási felelősnél (jegyző) kell az összeírásból kimaradt személyeknek 

jelentkezniük. 

A népszámlálás során gyűjtött adatokat kizárólag statisztikai célra használhatók fel. Azok 

összesített és nem névszerinti formában kerülnek nyilvánosságra.  



Amennyiben kérdése merülne fel, keressen minket hivatali elérhetőségeinken: 

e-mail: hivatal@gomba.hu 

telefon: 06-29-433-927 

személyesen: 2217 Gomba, Bajcsy-Zs. u. 2. (Községháza) 

 

Együttműködését köszönöm! 

        Varga Sándor 

       helyi népszámlálási felelős 
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