
 
 
 

Tájékoztató 

 a 2011. évi népszámlálás tótkomlósi végrehajtásáról 

 

A 2011. évi népszámlálásról szóló 2009. évi CXXXIX. törvény alapján, a 

Magyar Köztársaság területén - a 2011. október 1-jén 0 órakor fennálló 

állapot alapulvételével – a természetes személyekről és a lakásokról, lakott 

egyéb lakóegységekről, intézetekről és a közösségi szálláshelyekről nép- és 

lakásszámlálást kellett tartani.  

 

A népszámlálás helyi előkészítéséről és az adatfelvétel végrehajtásáról a 

települési önkormányzat jegyzője, mint települési népszámlálási felelős 

gondoskodik. E feladatokat 2011. szeptember 19-ei távozásáig Szabados 

Zoltán jegyző látta el, ezt követően a népszámlálás helyi végrehajtása 

aljegyzőként az én feladatom lett. Munkánkat a jegyző által megbízott 1 fő 

népszámlálási előadó segítette. Feladatainkat a Központi Statisztikai Hivatal 

részéről 2 fő területfelelős irányítása alatt végeztük.    

 

Az adatfelvételre 2011. október 1-je és október 31-e között került sor. A 

népszámlálás ezzel nem zárult le, ugyanis az összeírásból esetlegesen 

kimaradt személyek pótösszeírása 2011. november 1-je és november 8-a 

között, a Polgármesteri Hivatalban jelenleg is folyik. 

 

A népszámlálás során kérdőívet kellett kitölteni a lakóhelyről és mindenkiről, 

aki ott életvitelszerűen él. A lakosság az adatszolgáltatási kötelezettségét 

három módon teljesíthette: a népszámlálási kérdőívet kitölthették önállóan 

interneten vagy papíron, vagy a számlálóbiztosnak válaszolva. Az internetes 

és a papír alapú önkitöltésre október 16-ig volt lehetőség. Pótösszeírás 

keretében kizárólag kikérdezéssel van mód az adatszolgáltatásra. 

 

Az adatszolgáltatás név nélküli és kötelező, kivéve a nemzetiségre, az 

anyanyelvre, a vallásra, a tartós betegségre és a fogyatékosságra vonatkozó 

kérdéseket. A kitöltött kérőívek adatai csak statisztikai célra használhatók, 

azok feldolgozása a későbbiekben történik a Központi Statisztikai Hivatal 

által. 

 

Tótkomlós városában 33 számlálókörzet került kialakításra, melyek között 

szerepelt belterületi, tanyás külterületi és intézeti körzet is. A számlálóbiztosi 

feladatok ellátására - a Központi Statisztikai Hivatal munkatársai által tartott 



kötelező oktatáson való eredményes részvétel és az ennek igazolására 

szolgáló tanúsítvány kiállítása után - 23 fővel kötöttünk megállapodást. A 

számlálóbiztosokat névre szóló igazolvánnyal láttuk el, akik az 

adatszolgáltatói csomagok kézbesítése után még legalább egyszer ismételten 

felkeresték a lakásokat az adatszolgáltatási mód tisztázása, illetve az összeírás 

elvégzése céljából.  

 

A számlálóbiztosok munkáját a Központi Statisztikai Hivatal által kijelölt és 

megbízott 5 felülvizsgáló is folyamatosan felügyelte, akik emellett az erre a 

célra kifejlesztett monitoring rendszerben a sikeresen kitöltött kérdőíveket 

feldolgozták és nyomon követték az adatgyűjtést.  

 

Tótkomlóson az összeírás körébe tartozó címek száma 2954 db, amelyhez 

tartozó adatok a következők: 

 
Interneten 
önkitöltés 

Papír alapú 
önkitöltés 

Számláló-biztosi 
Interjú 

Meghiúsulás 
Összeírás készültségi 

szintje 

db % db % db % db % db % 

223 7,5 358 12,1 2317 78,4 56 1,9 2954 100 

 

A népszámlálás sikere mindannyiunk közös érdeke volt, ezért ezúton is 

megköszönöm a település lakosságának az összeírás során tanúsított segítő 

együttműködését, valamint a népszámlálás helyi végrehajtásában részt vevő 

valamennyi szereplőnek a lelkiismeretes és szakszerű munkáját.  

 

 

2011. november hó 
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