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Szerda délelőttig meghosszabbodik az online kitöltési szakasz  

 

Budapest, 2022. október 16. – A vártnál is jóval többen hagyták a népszámlálási 

kérdőív online kitöltését az utolsó napokra. A nagy érdeklődésre tekintettel a 

Központi Statisztikai Hivatal (KSH) szerda 10.00 óráig meghosszabbítja a 

népszámlálás online adatszolgáltatási időszakát. 

A kérdőíveket eredetileg október 16. éjfélig lehetett önállóan, az interneten kitölteni a 

postán megkapott, 12 jegyű belépési kód megadásával. A nagy érdeklődés miatt 

azonban a KSH úgy döntött, meghosszabbítja az online adatszolgáltatási időszakot. 

Vagyis a kérdőívet október 19. délelőtt 10.00 óráig lehet az interneten kitölteni, így 

mindenkinek lehetősége lesz önállóan, online megválaszolni a népszámlálási 

kérdéseket. 

Az internetes kitöltés továbbra is a legegyszerűbb, leggyorsabb és legkényelmesebb 

módja a válaszadásnak. A kérdőívkitöltés számítógépen, illetve bármilyen 

internetkapcsolattal rendelkező mobileszközön lehetséges. Akik nem rendelkeznek 

internethozzáféréssel, térítésmentesen használhatják a közkönyvtárak számítógépeit, 

valamint a Digitális Jólét Program Pontokon is ki lehet tölteni online a kérdőíveket. 

Az online kitöltés kapcsán felmerülő kérdésekre a nepszamlalas2022.hu oldal Gyakran 

Ismételt Kérdések (GYIK) aloldalán kaphatnak választ az érdeklődők, illetve 

rendelkezésre áll a népszámlálás ügyfélszolgálata, ahol telefonon az ingyenesen 

hívható zöld számon (+36-80-080-143) kérhetnek tájékoztatást. 

### 

Sajtóinformáció: kommunikacio@ksh.hu  

A népszámlálásról 

A KSH 2022. október 1. és november 28. között népszámlálást tart, amelyben a 
részvétel a 2018. évi CI. tv. alapján kötelező. A népszámlálás célja, hogy pontos és 
részletes képet kapjunk Magyarország népességének nagyságáról, demográfiai 
jellemzőiről, egészségi állapotáról, foglalkoztatottságáról, élet- és lakáskörülményeiről. 
A népszámlálás során gyűjtött adatok alapvetően határozzák meg jövőnket, hiszen azok 
megbízható alapot adnak az országunkat, a településeinket és a lakókörnyezetünket 
érintő legfontosabb gazdasági, szociális és területfejlesztési döntések előkészítéséhez. 
A népszámlálás során gyűjtött adatok kizárólag statisztikai célra használhatók fel. 
Azokat a KSH összesített formában hozza nyilvánosságra, semmilyen módon nem 
köthetők össze a válaszadók személyével.  

https://nepszamlalas2022.hu/
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A KSH-ról 

A KSH a magyar statisztikai szolgáltatás nagy múltú centruma, tudásbázis, amely 
magas szakmai színvonalú munkájával átfogó adatokat és elemzéseket ad a gazdaság 
és a társadalom minden szegmensét meghatározó kérdésekben. A hivatal önálló 
szakmai szervezet, európai szinten is jegyzett, elismert, nemzetközileg aktív intézmény. 
Tevékenysége a döntéshozók, a gazdasági szereplők, a kutatók és a társadalom 
minden tagjának minél magasabb szintű, tényalapú tájékoztatását szolgálja. Olyan, 
alapvető értékek mentén végzi munkáját, mint a szakmai függetlenség, a pártatlanság, 
az objektivitás, a megbízhatóság és a minőség iránti elkötelezettség. 


