
Népszámlálás 2022. 

Felhívás a címek pontos feltüntetésére 

 

Tisztelt Lakosok! 

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) szervezésében 2022. október 1-i kezdettel tizenhatodik 

alkalommal kerül sor hazánkban a minden lakásra és személyre kiterjedő népszámlálásra. A 

települések jegyzői a népszámlálás helyi szintű megvalósításának irányitói, helyi szinten felelősek a 

településük közigazgatási területén megvalósuló adatfelvétel lebonyolításáért. 

- Október 1. és 16. között önállóan online lehet kitölteni a kérdőívet. 

- Október 17. és november 20. között számlálóbiztosok keresik fel azokat a háztartásokat, 

amelyek október 16-ig nem töltötték ki online a kérdőívet. 

- November 21. és 28. között a település jegyzőjénél tehetnek eleget adatszolgáltatási 

kötelezettségüknek azok, akik november 20-ig ezt nem tették meg. 

A KSH minden magyarországi lakcímre postai felkérő levelet fog küldeni a népszámlálással 

kapcsolatban szeptember utolsó napjaiban. A népszámlálás nem a bejelentett lakcím szerinti, hanem 

a tényleges élethelyzetet méri fel. Az, hogy kik élnek az adott lakcímen, a kitöltött kérdőívekből derül 

majd ki, előzetesen nem ismert, ezért a felkérő levél nem névre fog szólni, csak a lakás címe (házszámig) 

fog szerepelni a címzésben. 

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 14/A.§.(5) bekezdése alapján: 

„(5) Minden házszámmal ellátott épületen a tulajdonosnak fel kell tüntetnie a házszámot.” 

A házszámot jelző táblát az ingatlan utcafronti kerítésére, ha az nincs, az utcáról jól látható módon kell 

az ingatlan tulajdonosának elhelyezni. A házszámtábla beszerzéséről, kihelyezéséről, szükség szerinti 

cseréjéről és pótlásáról az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni. 

Annak érdekében, hogy a felkérő levelek eljussanak minden háztartáshoz még a népszámlálás előtt, 

szíveskedjenek gondoskodni a házszámtábla kihelyezéséről. Ezzel nagymértékben megkönnyítik a 

felkérő leveleket kézbesítők munkáját. 

A megkapott felkérő levelet feltétlenül őrizzék meg, mivel abban a népszámlálással kapcsolatos 

hasznos információk mellett egy 12 jegyű belépési kód is lesz. Ezen kód ismerete szükséges a 

kérdőívek online, interneten történő kitöltéséhez. Az online kitöltés lesz a legegyszerűbb és 

leggyorsabb módja a kérdőívek kitöltésének. 

A népszámlálással kapcsolatban bővebb információkat a nepszamlalas2022.hu webhelyen 

olvashatnak. 

 

Ludányhalászi, 2022.szeptember 29.            Németh Ilona s.k. 

            jegyző, helyi népszámlálási felelős  


