
Tisztelt Tanárok, Munkatársak, Szülők!  

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) azzal a kéréssel fordul Önökhöz, hogy a 

digitális anyagok népszerűsítésén túl (videók, plakátok és bannerek, amelyek elérhetőek a 

www.katolikus.hu honlapon és a Magyar Katolikus Egyház hivatalos facebook oldalán), a 

gyakorlatban is nyújtsanak segítséget a népszámlálás minél sikeresebb lebonyolításához. 

A népszámlálás első szakasza október 1. és 16. között zajlik. Ebben az időszakban mindenkinek 

lehetősége lesz online kitölteni a kérdőívet, akár otthon, az otthoni eszközein 

(www.nepszamlalas2022.hu). Életkortól függeltenül mindenkit, így a gyermekeket is 

számba veszik. Aki ezt nem teszi meg, azt október 17-től személyesen fogják felkeresni a 

számlálóbiztosok. Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy a számlálóbiztosok is online 

fogják kitölteni a kérdőíveket a náluk lévő digitális eszköz segítségével. Előfordulhat, hogy 

valaki bármilyen okból elfeledkezik a népszámlálás 14. - kötelezően felteendő, de nem 

kötelezően megválaszolandó - kérdéséről, amely így hangzik: "Mi a vallása, felekezete?" Ebben 

az esetben pedig csökkenhet a magukat katolikusnak vallók száma.  Abban kérjük 

támogatásukat, hogy az online kitöltési időszak alatt, saját hitük megvallásán túl, nyújtsanak 

segítséget minden testvérünknek, különösen az Önökre bízottaknak, hogy a valóban 

elkötelezetten vallásos, illetve az Egyházunkhoz kötődő emberek megvallhassák katolikus 

hitüket a népszámlálás alkalmával is. A plébániákat is arra buzdítottuk, buzdítjuk, hogy 

október október 1-16. között - lehetőség szerint - álljanak maguk is ebből a célból 

rendelkezésre, illetve vasárnaponként "népszámlálási pontot" működtessenek. 

Segítségül mellékelünk egy adatvédelmi állásfoglalást (adatbiztonsági útmutató nyilvános 

számítógépen, illetve más digitális eszközén történő kitöltéshez) és egy kitöltést segítő plakátot. 

A plakátot kérjük, hogy lehetőség szerint terjesszék, illetve függesszék ki. 

Az ezt követő, október 17. - november 20. közötti időszakra vonatkozóan az MKPK 

mindenkit buzdít, hogy ha lehetősége engedi, akkor - ahol ez még lehetséges - az illetékes 

önkormányzatnál mihamarabb jelentkezzen számlálóbiztosnak. 

A népszámlálás sikere valóban közös érdekünk: innen tudhatjuk meg, hogy kiket, 

hány embert képviselünk helyi és országos szinten, ezért mindannyiuk segítségére, 

részvételére hálás köszönettel számítunk. Népszámláláskor valljuk meg, hogy 

katolikusok vagyunk! 

az MKPK Titkársága 
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