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Tisztelt Jegyző Asszony! Tisztelt Jegyző Úr! 

 

A népszámlálás a veszélyhelyzet idején alkalmazandó további védelmi 

intézkedésekről szóló 479/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 45/2021. 

(II. 5.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdésében foglaltak szerint 2022. október 1. és 

november 28. között kerül végrehajtásra. 

A 2021. évi népszámlálásról szóló 2018. évi CI. törvény és a 2021. évi népszámlálás 

végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokról szóló 362/2020. (VII.23.) Korm. 

rendelet értelmében a népszámlálás területi előkészítéséről és az adatfelvétel 

végrehajtásáról a települési, illetve a fővárosban a kerületi önkormányzat jegyzője, 

helyi népszámlálási felelősként, és segítőik (népszámlálási koordinátor, népszámlálási 

referens), továbbá a felülvizsgálók és a számlálóbiztosok gondoskodnak, figyelembe 

véve a Központi Statisztikai Hivatal (a továbbiakban: KSH) szakmai iránymutatásait.  

A KSH a népszámlálás jegyzői feladatainak végrehajtásáról, azok határidejéről 

útmutatókban rendelkezik. Az I. és II. számú útmutatók 2022. év júliusáig megküldésre 

kerültek. Jelen III. számú útmutató az előkészítési szakaszban a KSH-hoz 

elküldött, a települések nagyobb részét érintő kérdések megoldására ad 

iránymutatást, valamint az intézeti online kérdőívkitöltés előkészítésével 

kapcsolatos feladatok végrehajtásáról rendelkezik.  

Az útmutatókban foglaltak betartása a 362/2020 (VII.23.) Korm. rendelet 3. § (1) 

bekezdés a) pontjának értelmében kötelező.  

Jelen útmutatóban leírtakról a területi végrehajtásban részt vevő további 

személyeket, különösen a számlálóbiztosokat és a felülvizsgálókat a helyi 

népszámlálási felelősnek kell tájékoztatnia.   
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1. Informatikai rendszerek használata 

A népszámlálás szervezési, monitoring feladatait támogató Menedzser alkalmazás 

optimális használata érdekében az alábbiakra hívjuk fel a figyelmet: 

- kérjük, elsősorban a Google Chrome böngészőt használják, annak lehetőség 

szerint a legfrissebb verzióját. Másodsorban a Firefox böngésző a támogatott, 

egyéb böngésző nem használható.; 

- kérjük, „Új inkognitó” ablakban (Ctrl+Shift+N) nyissa meg, használja az 

alkalmazást annak érdekében, hogy az előzmények ne tárolódjanak; 

- kérjük, a böngészési előzmények folyamatos törlését a rendszer megfelelő 

frissülésének biztosításához. 

 

Kérjük, a Menedzser alkalmazásban elérhető Dokumentumtár folyamatos figyelését, 

az itt elhelyezett bővülő tartalom naprakész ismerete céljából. 

Felhívjuk a helyi népszámlálási felelősök figyelmét, hogy a felülvizsgálók számára 

Gyakorlás ellenőrzése modul nem lesz elérhető a csempék felületen. 

Az éles számlálóbiztosi alkalmazás, valamint a felülvizsgálói minőségbiztosítási felület 

Minőségellenőrzés modul a terepmunka indulásának napjától lesz elérhető.  

 

2. Gyakorló kérdőívek kitöltésével kapcsolatos változások 

Szerződéssel és tablettel rendelkező számlálóbiztosoknak az éles indulás előtt 

október 12-től lesz lehetőségük gyakorló kérdőíveket kitölteni a Számlálóbiztosi 

gyakorló alkalmazásban. A felületen néhány előre létrehozott fiktív cím áll 

rendelkezésére a gyakorláshoz. A számlálóbiztosnak ezeken a címeken fiktív 

adatokkal történő kitöltéssel modellezhet egy-egy interjút. Központilag nem kerül 

meghatározásra és kiküldésre konkrét példán alapuló, teljesítendő feladat. A 

terepmunka megkezdésének nem előfeltétele a gyakorló kérdőív kitöltése, 

azonban minden számlálóbiztosnak javasoljuk, hogy a tudásszintjéhez mérten 

megfelelő mennyiségű gyakorlást végezzen el annak érdekében, hogy már a 

terepmunka első kérdőíveit is magabiztosan, az előírtaknak megfelelő szinten képes 

legyen kitölteni.  

A Menedzser alkalmazásban a számlálóbiztos által kitöltött gyakorló példák nem 

kerülnek visszacsatolásra. A gyakorlási időszakban a felülvizsgálónak egyeztetni 

szükséges a számlálóbiztossal. Amennyiben az egyeztetés eredményeképpen 

megállapítható, hogy a számlálóbiztos felkészült a terepmunka megkezdésére, akkor 

ezt a felülvizsgáló jelzi a Felhasználók modulban (a Gyakorló kapcsolót a megfelelő 

ikonra kattintva igenre állítja). Ezzel a lépéssel engedélyezi, hogy a számlálóbiztos 

hozzáférési jogosultságot kapjon a Számlálóbiztosi alkalmazás használatához, 

valamint az elektronikus címjegyzék eléréséhez. A Számlálóbiztosi alkalmazáshoz 
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szükséges jogosultságok a feltételek teljesülését követően az online kérdőívkitöltési 

szakasz lezárása után, automatikusan kerülnek kiküldésre.  

A terepmunka az online kérdőívkitöltési szakasz lezárása után akkor kezdhető 

meg, ha a számlálóbiztos megkapta a terepmunkához szükséges jogosultságot.  

3. Helyi Kommunikáció 

A népszámlálás sikeres végrehajtásához nagyban hozzájárul a lakosság megfelelő 

tájékoztatása is. Ezért kérjük a helyi népszámlálási felelősöket, hogy a Menedzser 

alkalmazás Dokumentumtárában elhelyezett, az online kitöltést népszerűsítő 

plakátot is használják a helyi kommunikációjuk során.  

A népszámlálással kapcsolatos újságírói megkeresések, valamint nyilatkozatkérés 

esetén a felkérést minden esetben a helyi népszámlálási felelősnek továbbítani kell a 

KSH Kommunikációs Főosztálya felé a kommunikacio@ksh.hu email címre.  

Sajtómegkeresés esetén a KSH szóvivője, vagy a KSH Kommunikációs 

főosztályának vezetője által kijelölt személyek nyilatkozhatnak. 

 

4. Online kitöltési pontok létesítése 

A fővárosi kerületekben, valamint a településeken lehetőség van online kitöltési 

pontok biztosítására azzal a céllal, hogy segítsék az internetes adatfelvételi 

szakaszban azokat, akik online módon szeretnének eleget tenni az adatszolgáltatási 

kötelezettségüknek, azonban az ehhez szükséges saját informatikai eszköz 

hiányában nincs lehetőségük. A kitöltési pont létrehozásának szándékát a KSH 

megyei felelőse felé jelezni kell. 

Kitöltési pontokat üzemeltethetnek a KSH-val együttműködésben a könyvtárak, az 

egyházi és a nemzetiségi szervezetek az adatbiztonsági útmutatóban foglaltak szerint. 

.     

 

5. Az intézetekben élő személyek tájékoztatása az online önkitöltés 

lehetőségéről, a felkérő levelek kiosztása  

A bentlakásos intézetben élő személyek összeírását végző számlálóbiztosok az 

online önkitöltési szakaszban kizárólag a felkérő levelek átadását végzik el. Ezt 

október 1-től kezdődően október 7-ig szükséges teljesíteni. A felkérőleveleket 

megszemélyesítés nélkül szükséges átadni az intézeti lakóknak. A levelek 

kézbesítését illetően esetlegesen az intézetvezetők segítsége igénybe vehető. Az 

átadás megtörténtének rögzítésére nincs lehetőség és ezt nem is szükséges 

semmilyen felületen elvégezni. A számlálóbiztos ezen időszakban intézeti listát nem 

készít, az adott intézet leveleinek sorszámát nem rögzíti, nem követi.  

mailto:kommunikacio@ksh.hu
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A levelek az adott intézetben lehetőleg a levélen szereplő sorszám szerint kerüljenek 

kiosztásra. Amennyiben a levelek kiosztását követően marad még felkérő levél a 

számlálóbiztosnál (pl. nem minden lakó kéri/fogadja el a felkérő levelet), akkor azokat 

a helyi népszámlálási felelősnek megsemmisítés céljából vissza kell adni. Amennyiben 

az intézetben több személy él, mint amennyi levél rendelkezésre áll, akkor a levelek 

elsősorban azoknak a személyeknek kerüljenek átadásra, akik a számlálóbiztos 

szóbeli tájékoztatása során úgy nyilatkoznak, hogy élni kívánnak az online kitöltés adta 

lehetőséggel. 

Az intézeti számlálóbiztos az online kitöltési szakaszban ellátandó feladatait a 

számlálóbiztosi alkalmazás nélkül hajtja végre. A számlálóbiztosi gyakorlás számukra 

is október 12-től, az éles számlálóbiztosi alkalmazás pedig az online kitöltési szakasz 

után lesz elérhető. 

A számlálóbiztosi összeírási szakasz kezdetén az intézeti számlálóbiztosok az 

alkalmazásban látni fogják az adott intézetben az online kitöltéseket. Az online 

kitöltéssel nem élő adatszolgáltatókat rögzíteni kell az alkalmazásban és velük 

szükséges lefolytatni az interjút.  

A büntetés-végrehajtási intézet összeírásával megbízott számlálóbiztosnak október 1. 

és 16. között nincs népszámlálási feladata. Az összeírást a számlálóbiztos október 16. 

után kezdi meg. A terepmunka során a büntetés-végrehajtási intézetben lakó 

személyről azon intézetben szükséges kérdőívet kitölteni, ahol tartózkodik az adott 

személy. 

A címállományban nem szereplő intézetekben online önkitöltésre nincs lehetőség. Az 

ezekben az intézetekben élők a terepmunka során, számlálóbiztos segítségével 

tudnak majd kérdőívet kitölteni. 

 

 

 


