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TÃ¡jÃ©koztatÃ³ a 2011. Ã©vi nÃ©pszÃ¡mlÃ¡lÃ¡srÃ³l
Tisztelt lakÃ³tÃ¡rsaim!

TÃ¡jÃ©koztatom a kÃ¶zsÃ©g lakossÃ¡gÃ¡t, hogy a Magyar KÃ¶ztÃ¡rsasÃ¡g terÃ¼letÃ©n 2011. oktÃ³ber 1-jÃ©n 0 Ã³rakor fennÃ
Ã¡llapot alapulvÃ©telÃ©vel a termÃ©szetes szemÃ©lyekrÅ‘l Ã©s a lakÃ¡sokrÃ³l nÃ©p- Ã©s lakÃ¡sszÃ¡mlÃ¡lÃ¡s (Ã¶sszefoglalÃ³
nÃ©pszÃ¡mlÃ¡lÃ¡s) kerÃ¼l megtartÃ¡sra 2011. oktÃ³ber 1-je Ã©s oktÃ³ber 31.-e kÃ¶zÃ¶tt.

A nÃ©pszÃ¡mlÃ¡lÃ¡s lebonyolÃ-tÃ¡sÃ¡nak szabÃ¡lyairÃ³l, az ezt szabÃ¡lyozÃ³ tÃ¶rvÃ©ny Ã©s KormÃ¡nyrendelet elÅ‘Ã-rÃ¡sait id
kÃ¶vetkezÅ‘ elÅ‘zetes tÃ¡jÃ©koztatÃ¡st adom:

A nÃ©pszÃ¡mlÃ¡lÃ¡si feladatokat szÃ¡mlÃ¡lÃ³biztosok fogjÃ¡k ellÃ¡tni. Szeptember 27-30. kÃ¶zÃ¶tt a szÃ¡mlÃ¡lÃ³biztos lakÃ¡srÃ
lakÃ¡sra jÃ¡rva minden cÃ-mre eljuttatja az adatszolgÃ¡ltatÃ³i csomagot.

Ezen a csomagon rajta lesz a szÃ¡mlÃ¡lÃ³biztos neve, azonosÃ-tÃ³ szÃ¡ma (azÃ©rt, hogy szÃ¡mlÃ¡lÃ³biztosi megbÃ-zÃ¡sa egy
ingyenesen hÃ-vhatÃ³ telefonszÃ¡mon szÃ¼ksÃ©g esetÃ©n- ellenÅ‘rizhetÅ‘ legyen), valamint telefonszÃ¡ma.

Ahol szÃ¼ksÃ©ges, a szÃ¡mlÃ¡lÃ³biztos javÃ-tja, illetve kiegÃ©szÃ-ti a cÃ-mjegyzÃ©ket, a mÃ³dosÃ-tÃ¡sokrÃ³l Ã©rtesÃ-ti a
felÃ¼lvizsgÃ¡lÃ³jÃ¡t. A szÃ¡mlÃ¡lÃ³biztos ekkor mÃ©g nem kezdheti meg a kÃ©rdÅ‘Ã-vek kitÃ¶ltÃ©sÃ©t, csak tÃ¡jÃ©kozÃ³dik a
vÃ¡laszadÃ¡s vÃ¡rhatÃ³ mÃ³djÃ¡rÃ³l Ã©s az igÃ©nyelt papÃ-r kÃ©rdÅ‘Ã-vek szÃ¡mÃ¡rÃ³l.

Az adatgyÅ±jtÃ©s vÃ©grehajtÃ¡sa: OktÃ³ber 1-jÃ©tÅ‘l kezdÅ‘dÅ‘en a szÃ¡mlÃ¡lÃ³biztos Ãºjra vÃ©gigjÃ¡rja a szÃ¡mlÃ¡lÃ³kÃ¶rze
minden Ã¶sszeÃ-randÃ³ cÃ-men felveszi a kapcsolatot az adatszolgÃ¡ltatÃ³kkal, akiket tÃ¡jÃ©koztat arrÃ³l, hogy hÃ¡rom
mÃ³don vÃ¡laszolhatjÃ¡k meg a kÃ©rdÅ‘Ã-vet. Aki papÃ-ron maga kÃ-vÃ¡nja kitÃ¶lteni, annÃ¡l annyi szemÃ©lyi kÃ©rdÅ‘Ã-vet ha
ahÃ¡nyan ott laknak, Ã©s egyezteti a kitÃ¶ltÃ¶tt kÃ©rdÅ‘Ã-vek Ã¡tadÃ¡sÃ¡nak idÅ‘pontjÃ¡t. Akik szemÃ©lyes interjÃºt kÃ©rnek, a
kitÃ¶lti a lakÃ¡s- Ã©s szemÃ©lyi kÃ©rdÅ‘Ã-veket. A harmadik mÃ³d az internetes kitÃ¶ltÃ©s.

A nÃ©pszÃ¡mlÃ¡lÃ¡st internetes vagy papÃ-r alapÃº Ã¶nkitÃ¶ltÃ©ses, avagy interjÃºs mÃ³dszerrel kell vÃ©grehajtani. Az
adatszolgÃ¡ltatÃ¡s mÃ³djÃ¡t az adatszolgÃ¡ltatÃ¡sra kÃ¶telezett szemÃ©ly vÃ¡lasztja meg.

Az adatfelvÃ©telt 2011. oktÃ³ber 1. Ã©s 2011. oktÃ³ber 31. kÃ¶zÃ¶tt kell vÃ©grehajtani, az Ã¶sszeÃ-rÃ¡sbÃ³l kimaradt szemÃ©
Ã©s lakÃ¡suk pÃ³tÃ¶sszeÃ-rÃ¡sÃ¡t 2011. november 8-ig kell befejezni.

A nÃ©pszÃ¡mlÃ¡lÃ¡s sorÃ¡n az adatszolgÃ¡ltatÃ¡s a termÃ©szetes szemÃ©lyek, a lakÃ¡sok, valamint az intÃ©zetek kÃ¶vetkezÅ
adatkÃ¶reinek az Ã¶sszeÃ-rÃ¡sÃ¡ra terjed ki:

a) a termÃ©szetes szemÃ©lyekre vonatkozÃ³an: nem, szÃ¼letÃ©si idÅ‘pont, lakÃ³hely, csalÃ¡di Ã¡llapot, csalÃ¡di Ã¡llÃ¡s,
Ã©lveszÃ¼letett gyermekek adatai, iskolÃ¡ba jÃ¡rÃ¡s, iskolai vÃ©gzettsÃ©g, gazdasÃ¡gi aktivitÃ¡s, foglalkozÃ¡s, munkÃ¡ltatÃ³ Ã
munkahely, tanulÃ¡ssal, munkavÃ©gzÃ©ssel Ã¶sszefÃ¼ggÅ‘ napi kÃ¶zlekedÃ©s Ã©s utazÃ¡s, egÃ©szsÃ©gi Ã¡llapot, fogyatÃ©
Ã¡llampolgÃ¡rsÃ¡g, vallÃ¡s, nemzetisÃ©g, anyanyelv, nyelvismeret, a lakÃ¡shasznÃ¡lat jogcÃ-me;

b) a lakÃ¡sokra vonatkozÃ³an: a lakÃ¡s cÃ-me, rendeltetÃ©se (tÃ-pusa), tulajdoni jellege, helyisÃ©geinek szÃ¡ma,
alapterÃ¼lete, kommunÃ¡lis ellÃ¡tottsÃ¡ga, felszereltsÃ©ge, Ã©pÃ-tÃ©si Ã©ve, falazata, a kÃ¶rnyezet lakÃ³Ã¶vezeti jellege;
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c) az intÃ©zetekre vonatkozÃ³an: az intÃ©zet cÃ-me, rendeltetÃ©se, tulajdoni jellege, dolgozÃ³i lÃ©tszÃ¡ma, fÃ©rÅ‘helyeinek,
egÃ©szsÃ©gÃ¼gyi helyisÃ©geinek szÃ¡ma, kommunÃ¡lis ellÃ¡tottsÃ¡ga, az Ã©tkeztetÃ©s formÃ¡ja; az intÃ©zeti Ã©pÃ¼let tÃ-p
nagysÃ¡ga, Ã©pÃ-tÃ©si Ã©ve, utolsÃ³ felÃºjÃ-tÃ¡sÃ¡nak Ã©ve, falazata, felszereltsÃ©ge, helyisÃ©geinek tÃ-pusa Ã©s szÃ¡ma,
Ã¼zemeltetÃ©s idÅ‘szaka; az intÃ©zet fenntartÃ³jÃ¡nak gazdÃ¡lkodÃ¡si formÃ¡ja, az intÃ©zet kÃ¶rnyezetÃ©nek lakÃ³Ã¶vezeti j

Az adatszolgÃ¡ltatÃ¡s az alÃ¡bbiakban felsorolt adatkÃ¶rÃ¶k kivÃ©telÃ©vel - kÃ¶telezÅ‘. Az adatszolgÃ¡ltatÃ¡s az egÃ©szsÃ©g
Ã¡llapotra, a fogyatÃ©kossÃ¡gra, a vallÃ¡sra, az anyanyelvre Ã©s a nemzetisÃ©gre vonatkozÃ³an Ã¶nkÃ©ntes. Ha valaki
megtagadja az adatszolgÃ¡ltatÃ¡st, akkor erre felszÃ³lÃ-tja Å‘t a telepÃ¼lÃ©si nÃ©pszÃ¡mlÃ¡lÃ¡si felelÅ‘s (jegyzÅ‘). Ha ennek
ellenÃ©re sem tesz az Ã¡llampolgÃ¡r eleget adatszolgÃ¡ltatÃ¡si kÃ¶telezettsÃ©gÃ©nek, akkor ellene szabÃ¡lysÃ©rtÃ©si eljÃ¡rÃ¡
kezdemÃ©nyezni a statisztikai hivatal illetÃ©kes igazgatÃ³sÃ¡ga.

A nÃ©pszÃ¡mlÃ¡lÃ¡s sorÃ¡n gyÅ±jtÃ¶tt adatok kizÃ¡rÃ³lag statisztikai cÃ©lra hasznÃ¡lhatÃ³k.

Az internetes vÃ¡laszadÃ¡si mÃ³dot vÃ¡lasztÃ³k adatszolgÃ¡ltatÃ¡si kÃ¶telezettsÃ©gÃ¼ket az erre a cÃ©lra kialakÃ-tott internete
felÃ¼letre a hozzÃ¡juk (szeptember 27-30 kÃ¶zÃ¶tt az egysÃ©gcsomagokban) eljuttatott cÃ-mazonosÃ-tÃ³val belÃ©pve, az ott
elÃ©rhetÅ‘ kÃ©rdÅ‘Ã-v(ek) kitÃ¶ltÃ©sÃ©vel 2011. oktÃ³ber 16-ig teljesÃ-thetik.

Internetes vÃ¡laszadÃ¡s esetÃ©n az azonos cÃ-men lakÃ³ szemÃ©lyek mindegyike az interneten elÃ©rhetÅ‘ elektronikus kÃ©rd
kitÃ¶ltÃ©sÃ©vel tesz eleget adatszolgÃ¡ltatÃ¡si kÃ¶telezettsÃ©gÃ©nek. Ez azt jelenti, hogy ilyenkor nincs arra lehetÅ‘sÃ©g, hog
azonos cÃ-men lakÃ³ szemÃ©lyek kÃ¶zÃ¼l egyesek internetes, mÃ¡s szemÃ©lyek pedig interjÃºs kitÃ¶ltÃ©st vÃ¡lasztanak.
Minden ott lakÃ³ szemÃ©lynek internetes kitÃ¶ltÃ©st kell teljesÃ-tenie.

Az adatszolgÃ¡ltatÃ¡s akkor teljesÃ¼l, ha az adatok a fogadÃ³kÃ¶zpontba 2011. oktÃ³ber 16-Ã¡n 24 Ã³rÃ¡ig beÃ©rkeznek, Ã©s
az adatok beÃ©rkezÃ©sÃ©t a fogadÃ³kÃ¶zpont elektronikusan visszaigazolja. A papÃ-r alapÃº Ã¶nkitÃ¶ltÃ©st vÃ¡lasztÃ³k a
hozzÃ¡juk elÅ‘zetesen eljuttatott kÃ©rdÅ‘Ã-veket kitÃ¶ltve, legkÃ©sÅ‘bb 2011. oktÃ³ber 16-ig Ã¡tadjÃ¡k a szÃ¡mlÃ¡lÃ³biztosnak.

Amennyiben az Ã¶nkitÃ¶ltÃ©st vÃ¡lasztÃ³k adatszolgÃ¡ltatÃ¡si kÃ¶telezettsÃ©gÃ¼ket 2011.oktÃ³ber 16-ig nem teljesÃ-tik, az
adatfelvÃ©telt legkÃ©sÅ‘bb 2011. oktÃ³ber 31-ig szÃ¡mlÃ¡lÃ³biztosi kikÃ©rdezÃ©ssel kell vÃ©grehajtani.

Azon adatszolgÃ¡ltatÃ³ esetÃ©ben, aki 2011. oktÃ³ber 31-ig egyik, elÅ‘bbiekben ismertetett vÃ¡laszadÃ¡si mÃ³don sem
teljesÃ-tette adatszolgÃ¡ltatÃ¡si kÃ¶telezettsÃ©gÃ©t, az adatfelvÃ©telt a 2011. november 8-ig terjedÅ‘ pÃ³tÃ¶sszeÃ-rÃ¡si idÅ‘sz
a szÃ¡mlÃ¡lÃ³biztos kikÃ©rdezÃ©ssel hajtja vÃ©gre.

KÃ¶zsÃ©gÃ¼nkben a kÃ¶vetkezÅ‘ szemÃ©lyek kaptak szÃ¡mlÃ¡lÃ³biztosi megbÃ-zÃ¡st:

BÃ¡nyai MiklÃ³snÃ©
BÃ¡nyai Zsuzsanna
Ipacs Bernadett
KalÃ³ LÃ¡szlÃ³nÃ©
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MolnÃ¡r JÃ¡nos
SÃ¡frÃ¡nnÃ© Veres Veronika
TemesvÃ¡ri AntalnÃ©

KÃ©rem, hogy a nÃ©pszÃ¡mlÃ¡lÃ¡s sorÃ¡n a kÃ¶zsÃ©gben a nÃ©pszÃ¡mlÃ¡lÃ¡si munkÃ¡t vÃ©gzÅ‘ szÃ¡mlÃ¡lÃ³biztosokkal mÅ±
egyÃ¼tt, tegyenek eleget elÅ‘Ã-rt adatszolgÃ¡ltatÃ¡si kÃ¶telezettsÃ©gÃ¼knek!

KÃ¶szÃ¶nettel:

SzabÃ³ ZoltÃ¡n
cÃ-mzetes fÅ‘jegyzÅ‘
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