
Szakmai egyeztetéssel készül a 2022-es Népszámlálás 

 

„Feleljünk egymásért” ezzel a szlogennel indul másfél év halasztás után a 2022-es népszámlálás. Az 
elnevezésben benne van az az üzenet, amivel a hivatal azokat az érzékeny csoportokat is szeretné 
motiválni, akiknek az „érzékenységüket” érintő kérdésekre nem kötelező válaszolniuk. Viszont a 
válaszadás nemcsak társadalmi érdek, hanem egyéni is, hiszen érdekeiket a pontos statisztikák 
tükrében sokkal hatékonyabban lehet képviselni, ügyeikben pozitív politikai lépéseket elérni.     

Konstruktív egyeztetésen vagyunk túl: a KSH népszámlálási projektvezetése valamennyi érzékeny 
csoportot, vagyis testi, illetve lelki fogyatékossággal élő, akadályoztatott csoport érdekvédelmét 
megszólította, így a PÉF véleményét is kikérték, előbb írásban, majd a személyes konzultáció során.  

Alapvető cél volt, hogy a kérdőív fogyatékosságra vonatozó kérdéseivel kapcsolatban az ne legyen 
bántó, stigmatizáló, ugyanakkor fontos szempont az is, hogy a fogyatékosság-kategóriák tükrözzék 
a jelenleg érvényes jogszabályi csoportosítást, és az adatok összehasonlíthatók legyenek a 2011. évi 
népszámlálás során gyűjtöttekkel. 

Dr. Kovács Marcell projektvezető -az előzetesen begyűjtött javaslatok birtokában, már azokat is a 
kivetítőn megjelölve- indította a közös gondolkodást és valóban nyitott volt minden olyan ötletre 
és változtatásra, amely segítheti megszólítani a lakosságot, hogy válaszoljon olyan kérdésekre is, 
amelyekre éppen érzékeny adat okán nem kötelező. A jelenlevők több mint két órán át vetették fel 
saját észrevételeiket, javaslataikat, végül olyan kompromisszumos megoldások születtek, amelyeket 
a törvényi kereteket - a laikus közönséget - az érintetteket sem bántó háromszögében lehet 
elfogadhatónak mondani. Bár az értelmi versus intellektuális fogyatékosság változtatást senki nem 
támogatta, mi felvetettük. Úgy tapasztaltuk, hogy maguk az érintettek sem éltek a vétó 
lehetőségével. Ugyanakkor az autizmus-spektrumzavart elfogadták az érintettek és a KSH is. 
Esetünkben a mentális sértettség (sérülés) helyett a pszichoszociális fogyatékosság került be, ami 
részlegesen jó megoldás. 

A PÉF javaslatára is sikerült elérni több módosítást, megértetve, hogy az eddigi megszokott, ámde 
roppant stigmatizáló és így riasztó kifejezésekkel számoljunk le! Ugyan a szemléletváltásban még 
ebben a körben is van hova lépnünk, de jó úton haladunk. 
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