
Felhívás a 2022. évi népszámlálás lebonyolításában közreműködő számlálóbiztosok 

jelentkezésére 

 

A Központi Statisztikai Hivatal (a továbbiakban: KSH) 2022. október 1. és november 28. 

között Magyarország területén népszámlálást tart. A népszámlálás eredményes 

lebonyolításában kiemelkedő szerepet játszanak az adatfelvételt végrehajtó számlálóbiztosok.   

 

A számlálóbiztos feladata: 

 

• körzet bejárása, a körzethez tartozó címek felkeresése, 

• az adatfelvétel lebonyolítása, a népszámlálási kérdőív kitöltése az adatszolgáltatóval 

(ahol nem töltötték ki a kérdőívet interneten), 

• a címek pontosítása, esetleges új címek felvétele, 

• folyamatos kapcsolattartás a felülvizsgálóval. 

 

A számlálóbiztosok munkáját közvetlenül a felülvizsgáló irányítja és felügyeli. 

 

A számlálóbiztos a 2022. október 17. és 2022. november 20. között zajló terepmunka során 

címellenőrzést végez, és lakóegységenként kérdőívet tölt ki tableten. Az adatfelvételhez 

szükséges tabletet a KSH biztosítja. 
 

A számlálóbiztos személyével kapcsolatos elvárások: 

 

• saját elektronikai eszköz (pl.: PC, laptop, tablet) internet hozzáféréssel (e-learning 

oktatáshoz, vizsgához és kapcsolattartáshoz) 

• e-mail cím és mobiltelefonos elérhetőség 

• nagykorú, cselekvőképes 

• legalább középfokú végzettség 

 

Előnyt jelent 

 

• a felsőfokú végzettség, továbbá 

• ha korábban részt vett népszámlálásban, mikrocenzusban, vagy más KSH lakossági 

adatfelvételben számlálóbiztosként, és munkáját jó minőségben végezte el. 

 

A jelentkezők kiválasztásának feltételei: 

 

• kizárólagosság: vállalja, hogy a népszámlálás idején a KSH-n kívül más szervezet 

vagy személy részére az érintett címek és személyek esetében adatgyűjtést, valamint 

kereskedelmi ügynöki tevékenységet nem végez, illetve a sajtónak csak a KSH 

előzetes engedélyével nyilatkozhat; 

• magabiztos számítógépes ismeret: rendelkezik legalább alapvető vagy felhasználó 

szintű számítógépes ismerettel, illetve jártas érintőképernyős készülékek 

használatában; 

• fizikai erőnlét, terhelhetőség: vállalja a számlálóbiztosi munkával járó napi 

folyamatos munkavégzést és a jelentős fizikai, szellemi igénybevételt; 

• tanulási készség: vállalja a felkészülés során az új ismeretek önálló elsajátítását, és a 

vizsgázást; 



• motiváltság: elkötelezettség, érdeklődés a kérdezői munka, illetve a számlálóbiztosi 

munka iránt; 

• jó fellépés, beszédkészség: érthető, helyes beszéd, jó fogalmazókészség; 

• kapcsolatteremtő és kommunikációs készség, nyelvtudás: udvariasság, kedvesség, 

megfelelő meggyőző erő, a beszélőpartnerre koncentráló figyelem, idegen nyelv 

ismerete előnyt jelent; 

• empátia: tudjon azonosulni az adatszolgáltató problémájával, együtt tudjon vele 

érezni, ugyanakkor tartsa szem előtt a népszámlálás érdekeit; 

• lelkiismeretesség, precizitás: vállalja az útmutatások, határidők betartását, a pontos, 

gondos feladatvégzést, vigyáz a rábízott tabletre és az egyéb kellékekre; 

• konfliktuskezelő készség: a kérdezői munkával járó, valamint az adatszolgáltatókkal 

kapcsolatos problémákat igyekszik elviselni, kezelni; 

• titoktartás: vállalja, hogy a kapott válaszokat bizalmasan kezeli, nem él vissza velük, 

nem adja át, nem mutatja meg harmadik személynek; 

• helyismeret, tájékozódási, térképkezelési készség: az összeírási területen, 

településen helyismerettel rendelkezik, jól tájékozódik; 

• rugalmas időbeosztással és állandó elérhetőséggel (mobiltelefon, 

e-mail-elérhetőséggel) rendelkezik az adatfelvétel időszakában; 

• tudomásul veszi, hogy személyes adatait a KSH az általa működtetett informatikai 

rendszerben rögzíti és a Call Centerbe érkező megkeresés esetén az érintett 

adatszolgáltatónak megadja. 

 

A számlálóbiztosi feladatra jelentkezőknek képzési kötelezettségük van. A számlálóbiztosok 

feladata az otthoni, egyéni felkészülés keretében a szükséges elméleti és gyakorlati 

alapismeretek elsajátítása és az elektronikus vizsga elvégzése. Az előzetes felkészüléshez 

szükséges, a KSH által előállított tananyagokat és egyéb oktatási segédleteket a helyi 

népszámlálási felelős küldi ki a képzések megkezdése előtt. A képzések indítása várhatóan 

2022. szeptember elején kezdődik.  

 

A számlálóbiztosok kiválasztása a helyi népszámlálási felelős feladata. Elektronikus oktatási 

rendszerben (e-learning) történő egyéni felkészülést követően tett sikeres vizsga után történik 

meg a szerződéskötés a számlálóbiztosi feladatok ellátására. 

 

A díjazás mértéke a számlálóbiztos által a terepen végzett adatgyűjtés alapján lakásonként és 

személyenként külön jogszabályban (a 2021. évi népszámlálás végrehajtásával kapcsolatos 

egyes feladatokról, valamint az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program kötelező 

adatszolgáltatásairól szóló 388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet módosításáról szóló 362/2020. 

(VII. 23.) Korm. rendelet 3. melléklete) meghatározottak szerint változik. 

 

Kérek mindenkit, aki rendelkezik a felsorolt képességekkel és kedvet érez a népszámlálási 

munkában való részvételhez, jelentkezzen számlálóbiztosnak. 
 

Jelentkezni a Velencei Polgármesteri Hivatal Titkárságán (2481 Velence, Tópart utca 26.) 

leadott Számlálóbiztosi jelentkezési lap kitöltésével, aláírásával lehet, valamint azt a 

szelei.andrea@velence.hu email címre is megküldheti. 
 

Jelentkezési lap átvehető a Velencei Polgármesteri Hivatal Titkárságán, illetve le is tölthető a 

www.velence.hu oldalról.  
 

Jelentkezési határidő: 2022. augusztus 22.  

https://njt.hu/jogszabaly/2017-388-20-22
https://kozigazgatas.ujbuda.hu/sites/default/files/attachments/files/kozigazgatasujbudahu/2022_05/szamlalobiztosi_jelentkezesi_lap_2022_0.doc
mailto:szelei.andrea@velence.hu
http://www.velence.hu/


 

Hivatalunkban a népszámlálási feladatok ellátásával kapcsolatosan Szelei Andrea aljegyzőhöz 

fordulhatnak a 22/589-418-as telefonszámon. 

 

A népszámlálással kapcsolatos bővebb információk megtalálhatóak a www.ksh.hu oldalon. 

 

 

                                                                                                    dr. Matus-Borók Dóra 

                                                                                            jegyző, helyi népszámlálási felelős 
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