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FELHÍVÁS 

 

a 2022. évi népszámlálás lebonyolításában közreműködő számlálóbiztosok jelentkezésére 

  

A Péri Közös Önkormányzati Hivatal számlálóbiztosok jelentkezését várja a 2022. október-

november hónapokban bonyolítandó országos népszámláláshoz. 

A népszámlálás terepen történő adatgyűjtését a számlálóbiztosok látják el a  

2022. október 17. – 2022. november 20. közötti időszakban. 

Főbb feladataik a következők: 

  

• otthoni felkészülés keretében a szükséges alapismeretek, segédanyagok elsajátítása és 

elektronikus vizsga elvégzése; 

• az adatfelvétel kezdete előtt az összeíráshoz szükséges a KSH által biztosított elektronikai 

eszköz (tablet) és tartozékai, a számlálóbiztosi igazolvány, az összeíráshoz kapcsolódó 

nyomtatványok és segédanyagok átvétele; 

• a körzet bejárása, a körzethez tartozó címek felkeresése, szükség esetén címpontosítás, új címek 

felvétele, kapcsolatfelvétel az adatszolgáltatóval, tájékoztatás, a kérdőívek KSH által előírt 

módon való kitöltése; 

• folyamatos, ütemes előrehaladás, a címjegyzék vezetése, meghiúsulások dokumentálása a 

menedzser alkalmazásban; 

• folyamatos kapcsolattartás a felülvizsgálóval, rendszeres beszámoló a terepen tapasztaltakról; 

• megtagadások, rendkívüli esetek azonnali jelentése a felülvizsgálónak; 

• az adatfelvétel befejezését követően az összeírásra használt elektronikai eszköz (tablet) és 

tartozékai, számlálóbiztosi igazolvány, címjegyzék, egyéb nyomtatvány, illetve papíralapú 

jegyzet leadása. 

 A számlálóbiztosi munkára jelentkezőknek az alábbi két pontban leírtakkal rendelkezniük kell: 

  

• saját eszközzel és interneteléréssel a felkészüléshez: rendelkezik olyan informatikai 

eszközzel, amelyen meg tudja tekinteni az e-learning-tananyagot és vizsgázni tud (PC, laptop, 

tablet, stb.); 

• elektronikus és telefonos elérhetőséggel: a folyamatos és hatékony kapcsolattartás érdekben 

rendelkezik mobiltelefonnal és e-mail-címmel (ehhez külön költségkeret áll rendelkezésre). 

  A jelentkezők kiválasztásánál előnyt jelent: 

• 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: udvariasság, kedvesség, megfelelő meggyőző 

erő, a beszélőpartnerre koncentráló figyelem; 

• 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; 
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• helyismeret, tájékozódási: 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 számlálóbiztosok kiválasztása a helyi népszámlálási felelős (jegyző) feladata. 

 

Elektronikus oktatási rendszerben (e-learning) történő egyéni felkészülést követően tett sikeres vizsga 

után történik meg a szerződéskötés a számlálóbiztosi feladatok ellátására. 

  

SZÁMLÁLÓBIZTOS CSAK NAGYKORÚ, CSELEKVŐKÉPES SZEMÉLY LEHET! 

A számlálóbiztos munkadíja a 362/2020. (VII.23.) Korm. rendelet 3. számú melléklete alapján (a díjazás 

mértéke a terepen végzett adatgyűjtés alapján lakásonként és személyenként külön jogszabályban 

meghatározottak szerint változik): 

Kapcsolatfelvétel, címellenőrzés, aktualizálás: 300 Ft/cím (külterületen 350 Ft/cím) 

Lakás, lakott üdülő, lakott egyéb lakóegység, intézet: 300 Ft/összeírás körébe tartozó cím (külterületen 

380 Ft/cím) 

Összeírt személy: 620 Ft/összeírt személy (külterületen 730/összeírt személy) 

 

A NÉPSZÁMLÁLÁS MENETE 

OKTÓBER 1. – OKTÓBER 16.: INTERNETES ÖNKITÖLTÉS 

A háztartások önállóan, interneten keresztül tölthetik ki a népszámlálási kérdőívet. A kitöltést egyedi 

belépési kód segítségével tudják elvégezni. Az egyedi belépési kódokat postán juttatjuk el a 

háztartásoknak. 

 

OKTÓBER 17. – NOVEMBER 20.: SZÁMLÁLÓBIZTOSOK KERESIK FEL A 

HÁZTARTÁSOKAT 

Azokat a háztartásokat, amelyek nem élnek az online kitöltés lehetőségével, számlálóbiztosok keresik 

fel. Nem használnak papír kérdőíveket, a számlálóbiztosok tabletek segítségével rögzítik a válaszokat. 

NOVEMBER 21. – NOVEMBER 28.: PÓTÖSSZEÍRÁS A TELEPÜLÉSI JEGYZŐNÉL 

Pótösszeírás keretében a népszámlálásból addig kimaradóknak a települési jegyzőt felkeresve kell eleget 

tenniük adatszolgáltatási kötelezettségüknek. 

 

Amennyiben úgy érzi, hogy szívesen venne részt a népszámlálási munkában, a felsorolt 

feltételeknek megfelel és számlálóbiztosnak jelentkezne, a Jelentkezés a 2022. évi népszámlálásra 

számlálóbiztosnak Pér_Mezőörs elnevezésű nyomtatványt kell kitöltenie. 


