
 

Az Országos Rendőr-főkapitányság figyelmezteti a lakosságot arra, hogy legyenek 

óvatosak, amikor a népszámlálási kérdőívet kitöltik. 

NÉPSZÁMLÁLÁS 2022. 

Fwd: POLICE - Lakossági Hírlevél - Visszaélhetnek a népszámlálás nevében! 

Íme a figyelemfelhívás: 

 

A Központi Statisztikai Hivatal 2022. október 1. és november 28. között Magyarországon a teljes 

népességre kiterjedő népszámlálást végez. Az első szakaszban 2022. október 1. és október 16. között a 

lakosok interneten tölthetik ki a kérdőíveket, ezt követően számlálóbiztosok keresik fel a 

háztartásokat. Akik nem élnek ezekkel a lehetőségekkel, november 21. és november 28. között a 

település jegyzőjénél jelentkezve tehetnek eleget adatszolgáltatási kötelezettségüknek. 

A kérdőívet ki kell tölteni: 

 mindenkiről, aki Magyarországon él, 

 azokról is, akik átmenetileg, 12 hónapnál rövidebb ideig külföldön tartózkodnak, 

 a külföldi állampolgárokról is, ha legalább 3 hónapja Magyarországon tartózkodnak. 

Aki az online kitöltést választja, a https://belepes.nepszamlalas2022.hu/ zárt rendszeren keresztül, 

kizárólag a háztartás címére levélben kézbesített egyedi „belépési kód” segítségével tud adatokat 

szolgáltatni. 

 Az oldalra belépéskor győződjön meg róla, hogy a weboldal biztonságos, az URL előtt szerepel a 

https:// kitétel vagy egy zöld lakat, mellette a „Biztonságos" kifejezés.  

 Legyen gyanús, ha például csak a személyes adataira, anyagi helyzetére, netán a bankszámlája 

adataira kérdeznek rá. 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a népszámlálással kapcsolatos kérdőívek online kitöltése körülbelül 30 

percet vesz igénybe, ezért legyen gyanús, ha néhány adat kitöltésével véget is ér az adatszolgáltatás. 

Ebben az esetben ne mentse el a megadott információkat, ne küldje azokat sehová. 

Ha úgy látja, hogy minden óvintézkedése ellenére becsapták, megkárosították, tegyen feljelentést a 

lakhely szerinti illetékes rendőrkapitányságon, de személyesen is tehet bejelentést bármely rendőri 

szervnél vagy telefonon, a 112-es segélyhívószámon.  
 

  

 

az ELBIR szerkesztői  
 

 

Keressen minket a Facebookon is! 

 

Cím: 3527 Miskolc, Zsolcai kapu 32.; 3501 Miskolc, Pf. 161. 

E-mail: sajto.borsodmrfk@borsod.police.hu  

Telefon: (06-46) 514-510, BM: (31) 26-24 

E-mail: bunmeg@borsod.police.hu 

Telefon: (06-46) 514-523, BM: (31) 27-18 
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ÉFOÉSZ BAZ MEGYEI ÉRDEKVÉDELMI EGYESÜLETE MISKOLC 

Aktuális hírek a koronavírus fertőzéssel kapcsolatban 

(Forrás: www.koronavirus.gov.hu ) 

2022. 10. 12. 

 

„Magyarországon a járvány jelenleg mérsékelten zajlik, ami köszönhető a magas 
átoltottságnak is. A vírus továbbra is a beoltatlanokat veszélyezteti a legjobban, ezért 
őket továbbra is az oltás felvételére kérjük. A megerősítő oltás felvétele mindenkinek 
ajánlott, aki 4 hónapnál régebben kapta meg az előző oltását. A kormány továbbra is 
biztosítja az oltás lehetőségét. Az oltás továbbra is kérhető a háziorvostól, házi 
gyermekorvostól, valamint felvehető a kórházi oltópontokon, ahová péntekenként 
időpontfoglalással és anélkül is lehet menni. 

Már felvehető a megerősítő oltás az új típusú, omikron elleni Pfizer vakcinával is. Az 
oltóanyag egyadagos és kizárólag emlékeztető oltásra kapott uniós engedélyt. A 
megerősítő oltás a pénteki oltási napokon időpontfoglalás nélkül is felvehető. 

A kedvező járványadatokra tekintettel szeptember 30-án változott a koronavírus-
fertőzöttekre vonatkozó protokoll. A hatósági házi karantén megszűnt, így ilyen 
adatot már nem közlünk. A légúti tünetekkel bíró betegeket és enyhe tüneteket 
mutató igazolt fertőzötteket továbbra is arra kérjük, hogy a tünetek megszűnéséig 
otthonukban gyógyuljanak, és csak a legszükségesebb esetben hagyják el azt, ez 
esetben javasolt a maszkviselés. A súlyos tüneteket (pl. nehézlégzés, légszomj) 
mutató betegeket továbbra is kórházban ápolják. 

A kormány és az Operatív Törzs továbbra is folyamatosan elemzi a járványhelyzetet, 
és ha szükséges további intézkedéseket hoz.” 

 

Kedves Tagjaink, kérem, hogy a saját egészségük, hozzátartozóik, 
embertársaik érdekében tartsák be a fentiekben leírtakat. 

Miskolc, 2022. 10. 12. 

       Köszönettel, 

        dr.Szabó Mária 
         az egyesület elnöke 

 

http://www.koronavirus.gov.hu/

