
 
 
 

 
 

 

 
NÉPSZÁMLÁLÁSSAL KAPCSOLATOS 

TUDNIVALÓK, BŰNMEGELŐZÉSI TANÁCSOK 
 
2011. október 1-31. között népszámlálást tartanak Magyarországon, november 1-8. között pedig a pótösszeírásra kerül sor. A számlálóbiztosok 
ebben a hónapban keresnek fel mindenkit, hogy a Központi Statisztikai Hivatal által összeállított kérdőívek kitöltésével eleget tehessünk a 
statisztikai adatszolgáltatásnak.  
 
Fontos tudni, hogy a kérdések nagy részére kötelező válaszolni, csupán a személyi kérdőív utolsó oldalán szereplőkre nem feltétlenül kell 
választ adni.  Aki ezeken kívül tagadja meg a válaszadást, annak számolnia kell a jegyzői eljárással, a szabálysértési bírsággal. Válaszolni 
tehát muszáj, a biztosokat azonban nem kell beengedni a lakásba. Ez különösen azoknak az idős, egyedülálló emberek számára fontos 
tudnivaló, akiknek jóhiszeműségét, hiszékenységét a népszámlálás időszakában hangsúlyosabban próbálják meg majd kihasználni a trükkös 
elkövetők.   
 
A szeptember végén kézhez kapott információs csomag segítségével már az összeírás előtt mindenki tudomást szerezhetett arról, hogy név 
szerint ki lesz a kérdezőbiztosa, sőt, a biztosok - ugyancsak a csomagban szereplő - elérhetőségével lehetőség van akár az adatfelvétel 
időpontjának előzetes egyeztetésre is.  
 
Azt is jó tudni, hogy a számlálóbiztosokat sorszámozott, nyakba akasztóval ellátott, a személyi igazolványukkal együtt érvényes 
számlálóbiztosi igazolványuk, valamint irattartó táskájuk igazolja . Ha valamelyik biztos a képen szereplő kék kártyáját elveszíti, annak 
pótlásáig nem folytathatja az adatfelvételt. A kis kék plasztik kártya első oldalán szerepel az igazolvány száma, valamint a biztos neve; a 
hátoldalán pedig a helyi jegyző aláírása. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akiben még ezek után is kételyek merülnek fel a számlálóbiztos valódiságát illetően, az az alábbi két, ingyenesen hívható telefonszámon 
leellenőrizheti a biztosa személyét: 

06-80-200-014, 06-80-200-224 
 

Ezeket a számokat a Központi Statisztikai Hivatal működteti. 
 

Felhívjuk a lakosság figyelmét arra, hogy ebben az időszakban fokozottabban figyeljenek az esetlegesen felbukkanó tolvajokra , trükkös 
elkövetőkre, akik a népszámlálást akarják kihasználni az állampolgárok megtévesztésére, a könnyű zsákmányszerzésre. Ne adjunk esélyt az 
elkövetőknek, legyünk elővigyázatosak!  
 
Az egyedülálló, és/vagy idős emberek kérjék a szomszédok segítségét a számlálóbiztos érkezésekor, ha maguk nem tudnak teljesen 
megbizonyosodni arról, vajon tényleg az illetékes személy érkezett –e meg. 
 
Aki nem otthon szeretné kitölteni a kérdőíveket, megteheti, hogy hivatali munkaidőben /8-16 óra között/ felkeresi a Központi Statisztikai 
Hivatal megyei irodáját a Tatabánya, Mártírok útja 81/A.. szám alatt, és ott, akár a személyzet segítségével tölti ki az adatlapokat teljesen 
biztonságos körülmények között. 
 
Ugyancsak a sértetté válást kerülhetjük el akkor, ha interneten keresztül adjuk meg adatainkat. Erre október 1-16. között van lehetőség, a 
postaládába bedobott népszámlálási csomagban szereplő internetes kód segítségével. 
 
Van tehát több mód, hogyan kerülhetjük el az áldozattá válást. Ne feledjük: ne engedjünk be idegent a lakásba, ha mégis, akkor soha ne 
hagyjuk őrizetlenül! Amennyiben mégis baj történne, úgy a 107-es, vagy 112-es segélyhívó számokon értesíthetjük a rendőrséget a történtekről. 
 
Az Országos Rendőr-főkapitányság népszámlálással kapcsolatos ajánlását a www.police.hu/komarom internetes oldalunkon olvashatják. 
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