
 
 
Küszöbön a próbanépszámlálás 
 
Interjú Vukovich Gabriellával, a Központi Statisztikai Hivatal elnökével 
 
Népszámlálási próbafelvételt végez a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) október 8-tól 
november 7-ig. A próbanépszámlálásba bevont lakossághoz a kérdezőbiztosok eljuttatják a 
felkérő levelet, amelyet dr. Vukovich Gabriella, a KSH elnöke írt alá. A vele készített 
interjúban lapunk többek között arra is kíváncsi volt, mennyiben különbözik majd a jövő évi 
népszámlálás az eddigiektől. 
 

Szerk.:  - A KSH miért tartja fontosnak és szükségesnek, hogy egy évvel a 
népszámlálás előtt próbafelmérést végezzenek a településünkön?  

        
V. G.:  A próbanépszámlálást a jövő évi népszámlálás előkészítésének részeként  
szükséges elvégezni. Célja többek között, hogy fény derüljön azokra a rejtett buktatókra, 
hibákra, amelyeket a népszámlálás sikeres lebonyolítása érdekében ki kell szűrni és meg 
kell szüntetni. Éppen ezért nem lenne jó, ha bárki háborgatásnak venné, hogy kétszer is 
felkeresik a kérdezőbiztosok. Mindannyiunk érdeke, hogy az egyébként egyáltalán nem 
sűrűn sorra kerülő népszámláláskor kapott adatok a lehető legpontosabb képet adják az 
ország társadalmi, gazdasági állapotáról.  
 
Szerk: Mely településeket  érint még a mi településünkön kívül a próbanépszámlálás 
és milyen szempont alapján történt a kiválasztás? 
 
V.G. Az október 8-tól november 7-ig elvégzendő adatgyűjtés a Baranya megyei Bóly, a 
Vas megyei Ják, a Békés megyei Medgyesegyháza, a BAZ megyei Prügy, a Veszprém 
megyei Balatonalmádi, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Nagykálló, a Hajdú-Bihar-i 
megyeszékhely, Debrecen, valamint a fővárosi XIV. kerület egy-egy részén zajlik majd. A 
népszámlálási próbafelvétel összesen 23 ezer embert érint, a minta összeállításánál fő 
szempont volt, hogy az ország 10 milliós lakosságának minden rétege és csoportja 
képviseltessék.   
 
Szerk.: -  Jól értem akkor, hogy a próbanépszámlálás nem csak a KSH-nak fontos? 
 
VG.:     -  Pontosan így van. Nem csak a KSH számára hasznos a próbafelvétel. Annál is 
inkább így van ez, mivel a hazai népszámlálások történetében most először nyílik 
lehetőség válaszadásra az interneten keresztül, ehhez a www. nszproba.hu honlapra kell 
belépni. Ez a lakosság számára sokkal kényelmesebb megoldás a hagyományos 
adatszolgáltatásnál. Viszont a kellő gyakorlat hiányában nyilván sok kérdés merül majd 
fel az online próbakitöltés során. Az adatgyűjtéssel kapcsolatos kérdéseket a KSH 
munkatársai a 06-80-204-253 számú, ingyenesen hívható telefonon fogadják majd.  
 
Szerk.:  - Vukovich Gabriellának milyen népszámlálási tapasztalatai vannak, 
állampolgárként és a KSH elnökeként mit vár el a népszámlálástól?  
 
VG.:      - Ami a tapasztalataimat illeti, elmondhatom, hogy számomra a népszámlálás 
nem egyszeri alkalom. Hosszú éveken át naponta együtt éltem ezzel a feladattal, lévén, 
hogy ez jelentette a napi munkámat a KSH-nál. A 2001-es népszámlálásról összességében 



kedvezőek a tapasztalataim. De változnak az idők, változnak a számbavétel módszerei is. 
Személy szerint kíváncsian várom, milyen eredménnyel fog járni a kérdőívek internetes 
kitöltése. Magánemberként és a KSH elnökeként is az a legfontosabb elvárásom, hogy az 
adatokat kizárólag statisztikai célokra használják fel. A Központi Statisztikai Hivatal 
ennek az elvárásnak eleget tesz. A próbanépszámlálásra és a népszámlálásra egyaránt 
vonatkozik, hogy a felvett adatokat az adatvédelmi törvény és a statisztikai törvény 
szigorú előírásait betartva, bizalmasan kezeli és kizárólag statisztikai célra használja fel.               
 

 
 
 
 
       
 


