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Lezárult a mikrocenzus online kitöltései időszaka 

- a válaszadók 18 százaléka töltötte ki online a kérdőívet 

 

Budapest, 2016. október 10. - Vasárnap éjfélkor zárult a mikrocenzus 

internetes kitöltési szakasza. A mintába bekerült 440 ezer háztartás 

mintegy 18 %-a választotta a kitöltésnek ezt a gyors és kényelmes 

módját. Azokba a háztartásokba, ahonnan nem érkezett lezárt kérdőív, 

október 10-től, azaz mától érkeznek a KSH által felkért számlálóbiztosok.  

 

Csaknem 80 ezer címen több mint 186 ezer személyről érkezett be kérdőív – vagyis a 

mintába bekerült 440 ezer háztartás mintegy 18 százaléka töltötte ki a mikrocenzus 

online kérdőíveit vasárnap éjfélig. A kérdőív kitöltésére a válaszadóknak 9 napjuk 

volt, az online kitöltők között pedig naponta értékes nyereményeket (pl. 

powerbankot, okosórát, notebook-ot, e-book olvasót, fődíjként pedig egy LED 3D 

Smart TV-t) sorsoltak ki.  

A legszorgosabb internetes kitöltők Budapest, Vas és Győr-Moson-Sopron megye 

lakosai voltak – a netes kitöltés aránya itt 20 % fölé emelkedett. A legkevesebben 

Szabolcs-Szatmár-Bereg, Somogy és Borsod-Abaúj-Zemplén megyében választották 

az online válaszadást, ezekben a megyékben tehát várhatóan több feladatuk lesz a 

számlálóbiztosoknak. 

A KSH által felkészített számlálóbiztosok október 10-én indulnak útnak. 

Személyazonosságukat bárki könnyen ellenőrizheti: a kérdezőknek egy sorszámozott 

azonosítókártyával és fényképes okmánnyal (személyi igazolvány, jogosítvány, 

útlevél) kell igazolniuk magukat, a biztosok azonban semmilyen iratot nem kérhetnek 

a válaszadóktól.  

Amennyiben a számlálóbiztosok személyazonosságával kapcsolatban kérdéseik 

merülnek fel, a 06 80 200 014-es zöldszámon vagy a mikrocenzus2016@ksh.hu 

címen is érdeklődhetnek. A Központi Statisztikai Hivatal a számlálóbiztosok általi 
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összeírás időszakában együttműködik az Országos Rendőr-főkapitánysággal, a KSH 

ugyanakkor a mintába került településekkel és a számlálóbiztosokkal kapcsolatos 

információkat is átadta a rendőrségnek.   
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