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A Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztályának tájékoztatója 

                                      

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, kizá-

rólag a háztartás címére levélben kézbesített egyedi „belépési kód” segítségével tud adatokat szolgál-

tatni. 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 per-

cet 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 segélyhívó számon. 
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EGÉSZ ÉVBEN AZ ÖNÖK BIZTONSÁGA ÉRDEKÉBEN!  

 

 ÚJABB MÓDSZERREL PRÓBÁLKOZNAK A CSALÓK! 

Az apróhirdetési oldalakon a csalók újabb módszerrel próbálják az eladókat becsapni. Módszerük, 

hogy vevőként jelentkeznek egy interneten található apróhirdetésre, majd egy népszerű csomag-

küldő szolgáltatás igénybevételével kérik a megvásárolni kívánt termék átvételét, ezért  üzenetben 

küldenek egy hamis linket, ahol intézhetik a fizetést és a csomagfeladást. 

Amikor az eladó a linket megnyitja, a „vevő adatait”, illetve egy „Fizetés elfogadása” vagy  „Pénz-

eszköz átvétele” feliratú gombot lát, amelyre kattintva megjelenik a bankok listája, amiből kiválaszt-

hatja a saját bankját, majd annak internetbanki bejelentkező oldalára megtévesztésig hasonlító ol-

dalra jut. Ezen a hamis honlapon a felhasználónév, jelszó, és akár SMS-kód megadásával a csalók 

megszerzik azokat az adatokat, amelyekkel azután már jogosulatlan tranzakciókat kezdemé-

nyezhetnek. 

Minden esetben fontos, hogy ha hirdetőként ilyen linket kap, arra ne kattintson rá, védje saját 

adatait a bűnözőkkel szemben! Személyes és pénzügyi adataink komoly értéket képviselnek. 

A fent említett bűncselekménytípuson túl azonban továbbra is előfordulnak olyan bűncselekmények, 

amikor a csalók a bank nevében telefonálnak. Azzal az ürüggyel hívják fel áldozataikat, hogy 

bankkártyájukkal gyanús online tranzakciót akartak végrehajtani, és az áldozat bankszámláján tárolt 

pénz biztonsága érdekében egy, a hívó által meghatározott számlaszámra kell akár több részletben 

átutalni a bankszámlán lévő összeget, vagy azonnal telepíteni kell egy programot a telefonjára. 

Ne fogadjuk el feltétel nélkül, ha bank nevében telefonál valaki! A pénzintézetek tranzakciók lebo-

nyolítására nem ilyen módon keresik meg ügyfeleiket. 

Amennyiben ilyen telefonhívást kap, fogadja meg tanácsainkat: 

 A beszélgetés elején kérdezze meg, hogy a hívó kit keres, és ha nem tudja a hívott pontos nevét, 

akkor szakítsa meg a hívást! 

 Semmilyen programot ne telepítsen, még a bank nevében telefonáló személy kérésére sem! 

 Személyes vagy banki adatot, ideértve a bankkártya-adatokat is, telefonon ne osszon meg sen-

kivel! Ha valóban banki ügyintéző telefonál, ő ismeri a szükséges adatokat! 

 Elektronikus banki ügyintézéséhez mindig használja a pénzintézet által üzemeltetett biztonságos 

mobil applikációt vagy webfelületet!                                                                  
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