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F E L H Í V Á S 
a 2022. évi népszámlálás online kitöltési lehetőségéről  

és a házszámok megfelelő kihelyezéséről 
 
Tisztelt Lakosság! 
 
A 2021. évi népszámlálásról szóló 2018. évi CI. törvény szerint Magyarország területén a 2022. 
október 1-jén 0 órakor fennálló állapot alapulvételével a természetes személyekről és a lakásokról 
nép- és lakásszámlálást kell tartani. A 2022. évi népszámlálás helyi szintű megvalósítását, annak 
irányítását a települési jegyzők, mint helyi népszámlálási felelősök látják el a Központi Statisztikai 
Hivatal (KSH) szakmai irányítása, felügyelete mellett.  
 
A KSH minden magyarországi lakcímre szeptember utolsó napjaiban postai felkérőlevelet 
küld. Ez nem névre szólóan érkezik a postaládába, a címzésben csak a ház címe szerepel. Annak 
érdekében, hogy a felkérőlevél minden háztartásba eljusson, kérjük, még a népszámlálás előtt 
mindenki gondoskodjon arról, hogy háza falán, a kerítésén látható legyen a házszám, 
hiszen ezzel megkönnyítik a felkérőleveleket kézbesítők munkáját. Nagyon fontos, hogy a 
felkérőlevelet mindenki őrizze meg! A levélben a népszámlálásról szóló hasznos információk 
mellett egy 12 jegyű belépési kód is található, aminek segítségével minden háztartás önállóan, 
interneten keresztül ki tudja tölteni a népszámlálási kérdőíveket a népszámlálás honlapján 
(nepszamlalas2022.hu).  
 
Minden háztartásnak egy lakáskérdőívet és annyi személyi kérdőívet kell kitölteni, ahányan a 
lakásban laknak. A kérdőív kérdéseire a 2022. október 1-jén fennálló állapotot alapul véve kell 
válaszolni. 

A népszámlálási kérdőívet 
önállóan, interneten október 1. és 16. között 

lehet kitölteni, egy, erre a célra létrehozott zárt rendszerű, online felületen keresztül, amelybe a 
felkérőlevélben szereplő egyedi, 12 jegyű kóddal lehet belépni. 

Fontos, hogy a kitöltés végeztével kapott, a kitöltést igazoló kódot mindenki őrizze meg, mert 
azzal igazolható, hogy valóban megtörtént az online válaszadás, ki lettek töltve a kérdőívek. 
Azokat a háztartásokat, amelyek október 16-ig nem élnek az online kitöltés lehetőségével, 

október 17. és november 20. között számlálóbiztosok keresik fel, 
akik tableten rögzítik a válaszaikat. Akik pedig sem online, sem számlálóbiztos által nem teljesítik 
november 20-ig az adatszolgáltatási kötelezettségüket, november 21. és 28. között a település 
jegyzőjénél jelentkezve tehetnek ennek eleget.  
 
Győrújbarát Község Önkormányzata Képviselő-testületének a közterületek elnevezéséről és a 
házszámozás szabályairól szóló 7/2014. (VIII.5.) önkormányzati rendeletének 15. §-a tartalmazzák 
a névtáblák és házszámtáblák elhelyezésére vonatkozó szabályokat, mely szerint  

(1) A házszámot jelző táblát (a továbbiakban: házszámtábla) az ingatlan utcafronti 
kerítésére vagy házfalára, az utcáról jól látható módon kell az ingatlan 
használójának, kezelőjének, ennek hiányában a tulajdonosának elhelyezni. 
(2) A házszámtábla beszerzéséről, kihelyezéséről, olvasható állapotban tartásáról, 
szükség szerint cseréjéről, pótlásáról az (1) bekezdés szerinti kötelezettnek kell 
gondoskodnia. 

 
A népszámlálás sikeres lebonyolítása érdekében kérem, hogy a fenti jogszabályi előírásban foglaltak 
betartásáról gondoskodni szíveskedjenek. 


