Általános tudnivalók a 2011. évi népszámlálásról
A 2011. évi népszámlálásról a 2009. évi CXXXIX. törvény rendelkezik. A
törvény értelmében a Magyar Köztársaság területén 2011. október 1-jén 0
órakor fennálló állapot alapulvételével a természetes személyekről és a
lakásokról nép- és lakásszámlálást (a továbbiakban: népszámlálás) kell tartani. A
népszámlálás végrehajtásáról a Kormány 305/2010. (XII. 23.) Korm. rendelete
intézkedik.

A népszámlálási törvény szerint az adatszolgáltatás – a
nemzetiségre, az anyanyelvre, a vallásra, a tartós betegségre és a
fogyatékosságra vonatkozó kérdések kivételével – KÖTELEZŐ.
Az adatszolgáltatók kötelesek a népszámlálás körébe tartozó
adatokat a valóságnak megfelelően megadni.
A népszámlálás statisztikai célú, egy adott pillanatra, az eszmei időpontra
vonatkozó személy- és lakásösszeírás, amely alapvető jelentőségű adatokat
biztosít az ország lakosságáról, a népesség fontosabb demográfiai,
iskolázottsági, foglalkozási jellemzőiről, a háztartások és a családok
összetételéről, valamint a lakások főbb jellemzőiről.
A népszámlálás helyi előkészítéséről és az adatfelvétel végrehajtásáról a
települési önkormányzat jegyzője, mint települési népszámlálási felelős
gondoskodik.
A települési népszámlálási felelős feladata az adott településen a szükséges
számlálóbiztosi létszámról való gondoskodás, a végrehajtás technikai
feltételeinek biztosítása, az összeírás előrehaladásának felügyelete, az
adatszolgáltatók által jelzett problémák kezelése, a pótösszeírás megszervezése.
A népszámlálás előkészítése és végrehajtása során a települési népszámlálási
felelős szorosan együttműködik a KSH területfelelősével.

A számlálóbiztos aki közvetlen kapcsolatban áll az adatszolgáltatókkal. Feladata
az adatszolgáltatói csomagok eljuttatása a lakcímekre, az interjúk lebonyolítása,
az önkitöltők papírkérdőíveinek összegyűjtése, a címek pontosítása.
A felvétel módszere
A népszámlálás adatfelvételének eszmei időpontja 2011. október 1., 0 óra, az
adatszolgáltatónak erre az időpontra jellemző állapot szerint kell megválaszolnia
a kérdőív kérdéseit.

Az összeírás 2011. október 1. és 2011. október 31. között,
a pótösszeírás 2011. november 1. és 2011. november 8. között
történik.
A számlálóbiztosok előzetesen összeállított adatszolgáltatói csomagot kapnak,
amely összeírandó címenként tartalmazza a tájékoztató levelet, a kérdőíveket
(Lakáskérdőív és 1 db Személyi kérdőív).
A lakosság az adatszolgáltatási kötelezettségét három módon teljesítheti:
- A kérdéseket megválaszolhatók az interneten keresztül. Ehhez a
www.enepszamlalas.hu honlapra kell belépni, ahol egy azonosító és egy egyedi
kód megadásával lehetővé válik a népszámlálási kérdőívcsomag on-line
felületen történő kitöltése. Ez az azonosító és az egyedi kód az adott címre szóló
adatszolgáltatói csomagban eljuttatott lakáskérdőív első oldalán, az „Azonosító”
és az „Internetes belépési kód” mezőben található. Internetes kitöltés esetén
valamennyi ott lakó személynek ezt a kitöltési módot kell választania. A
kérdések internetes megválaszolására 2011. október 1–16. között van lehetőség.
- Az adatszolgáltató a kérdéseket megválaszolhatja a borítékban lévő kérdőívek
kitöltésével. Ebben az esetben a kitöltött papírkérdőíveket a kapott borítékba
visszahelyezve a számlálóbiztosnak kell átadnia, amikor az ismét felkeresi az
adott címet. Amennyiben az adatszolgáltatói csomagban található egy darab
személyi kérdőív nem elegendő az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséhez,
a számlálóbiztos ellátja a válaszadót a megfelelő mennyiségű kérdőívvel. A
papír alapú önkitöltésre a felvétel első két hetében, 2011. október 1–16. között
van lehetőség.
- Az adatszolgáltató a kérdéseket megválaszolhatja személyesen a
számlálóbiztosnak, aki az összeírás céljából 2011. október 1. és 2011. október

31. között keresi fel. Ehhez szükséges a borítékban található kérdőívek
megőrzése.
Felhívom a tisztelt lakosság figyelmét, hogy a népszámlással kapcsolatosan
teljes körű információt a www.nepszamlalas.hu internetes oldalon illetve
Nyírbogdány Község települési népszámlálási felelősénél Szentpéteri Szabolcs
jegyzőnél a 42/532-423 telefonszámon illetve a jegyzo@nyirbogdany.hu e-mail
címen.
Nyírbogdány, 2011. augusztus 18.
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települési népszámlálási felelős

