
FELHÍVÁS A 2022. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 

LEBONYOLÍTÁSÁBAN KÖZREMŰKÖDŐ 

SZÁMLÁLÓBIZTOSOK JELENTKEZÉSÉRE 

 

a 2022. évi népszámlálás lebonyolításában közreműködő számlálóbiztosok jelentkezésére 

az Écsi Közös Önkormányzati 

Hivatal Écsre,Ravazdra,Tarjánpusztára,Bakonypéterdre,Veszprémvarsányba, Láziba 

számlálóbiztosok jelentkezését várja a 2022. október-november hónapokban bonyolítandó 

országos népszámláláshoz. 

  

A jelentkezéseket 2022. június 15-g várjuk az az alábbi módon: 

• személyesen a Écsi Közös Önkormányzati Hivatal (9083 Écs, Fő u. 94.) Dr.Bertalanné Józsa 

Judit jegyzőnél, a  Ravazdi Kirendeltségen, 9091 Ravazd, Országút 119/a.,a Tarjánpusztai 

Kirendeltségen Baross tér 8., a Bakonypéterdi Kirendeltségen Kossuth L.utca 62.,Lázi 

Kirendeltségen Petőfi utca 6., Veszprémvarsányi Kirendeltségen Kossuth utca 44. szám alatt 

hivatali időben az ott dolgozó munkatársaknál. 

• postai úton a Écsi Közös Önkormányzati Hivatal (9083 Écs Fő u. 94.) címére vagy 

• e-mailben az ecs-hivatal@ecsfalu.hu e-mail címen. 

A jelentkezés során a Jelentkezés a 2022. évi népszámlálás lebonyolításában közreműködő 

számlálóbiztosoknak megnevezésű nyomtatványt kell kitölteni. A nyomtatvány elérhető 

a www.ecsfalu honlapon és a Écsi Közös Önkormányzati Hivatal hivatalban. 

  

A népszámlálás terepen történő adatgyűjtését a számlálóbiztosok látják el a 2022. október 17. 

– 2022. november 20. közötti időszakban. 

  

A jelentkezéskor vegyék figyelembe, hogy a 2022. október 15. utáni két hétben kell az összeírói 

munka legalább 70 %-át elvégezni. 

  

Díjazás:A díjazás mértéke a számlálóbiztos által a terepen végzett adatgyűjtés alapján 

lakásonként és személyenként külön jogszabályban meghatározottak szerint változik. 

1.         várhatóan kb. bruttó 170.000.- Ft - 230.000.- Ft/számlálóbiztos 

2.         költségtérítés (részletek nem ismertek) 

 A számlálóbiztosokkal megbízási szerződést köt a Écsi Közös Önkormányzati Hivatal. 

 Számlálóbiztos csak nagykorú, cselekvőképes személy lehet. 

 FONTOSABB TUDNIVALÓK AZ ÉCSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALÁBAN!!! 

 A számlálóbiztos áll közvetlen kapcsolatban az adatszolgáltatókkal. 

 Feladata a körzeteinek bejárása, a körzeteihez tartozó, az internetes önkitöltési időszakban le nem 

zárt címek felkeresése, az interjúk és az adatfelvétel lebonyolítása, valamint a címek pontosítása, az 

esetleges új címek felvétele.  Munkáját közvetlenül a felülvizsgáló irányítja, ellenőrzi. 

  

mailto:aljegyzo@dunafoldvar.hu
https://dunafoldvar.hu/storage/media/files/onkormanyzat/nepszamlalas-2022/jelentkezesi-lap-20220506.pdf
https://dunafoldvar.hu/storage/media/files/onkormanyzat/nepszamlalas-2022/jelentkezesi-lap-20220506.pdf
http://www.dunafoldvar.hu/


A népszámlálás adatfelvételének eszmei időpontja 2022. október 01. nap 0 óra. 

  

2022. október 17. és 2022. november 20. között zajlik a számlálóbiztosi terepmunka, ebben az 

időszakban az adatszolgáltatás már csak a számlálóbiztosok közreműködésével, személyes interjúk 

által teljesíthető. 

  

A népszámlálási adatfelvétel során össze kell írni a számlálókörzetbe tartozó – a címjegyzéken 

szereplő, illetve a térképszelvény által lehatárolt területen található – valamennyi lakóegységet, 

továbbá a számlálókörzet területén élő személyeket. 

  

A népszámlálás teljességéhez elengedhetetlen a körzetek teljes körű címbejárása függetlenül attól, 

hogy történt-e a címen internetes önkitöltés vagy sem. 

 A számlálóbiztosnak várhatóan a terepmunka során várhatóan kb. 200 címen kell címellenőrzést 

végeznie, és kb. 150–200 címen kérdőívet kitöltenie külön a lakásra és külön az ott élő/tartózkodó 

személyekre. 

  

A számlálóbiztosok a KSH által biztosított, védett elektronikai eszközzel (tablet) végzik az 

adatgyűjtést. Az eszközök már a feladatellátást kiszolgáló szoftverekkel telepítve kerülnek a 

számlálóbiztosokhoz. Kizárólag a rendszer kérdőívmodulja fut a felhasználó eszközén, minden más 

modul elérhetetlen. 

  

A számlálóbiztosok felkészítését e-learning-rendszerben kívánja a KSH megvalósítani. 

  

A képzésben résztvevők több alkalommal próbálkozhatnak a vizsga teljesítésével, amely 

előfeltétele az éles terepmunkának. Az oktatási rendszer 2022. szeptember 15-től érhető el a 

képzésben résztvevők számára. 

 Kizárólag a sikeres vizsgát tett jelentkezőkkel köthető szerződés a számlálóbiztosi feladatok 

ellátására. 

A terepmunka akkor kezdhető meg, ha az elméleti és a gyakorlati felkészülési feladatokat a 

számlálóbiztos elvégezte. 

A számlálóbiztos csak a – felülvizsgáló által ellenőrzött – gyakorlófeladatok teljesítése után 

kezdheti meg az éles adatfelvételt. 

 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 

érdekében rendelkezik mobiltelefonnal és e-mail-címmel (ehhez külön költségkeretet áll 

rendelkezésre). 

 A jelentkezők kiválasztásánál az alábbi ajánlásokat javasolt figyelembe venni: 

• legalább középfokú végzettséggel rendelkezik; 

• 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,  

 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. 

• nemzetiségi területen az adott nemzetiség nyelvének ismerete. 

VÁRJUK A JELENTKEZŐKET! 

  

                                                                                                   Écsi Közös Önkormányzati Hivatal 

  

 





Adatkezelési tájékoztató a 2022. évi népszámlálás lebonyolításában közreműködő 

számlálóbiztosok jelentkezéséhez 
 

Adatkezelő: 

Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal 

 Levelezési címe: 7020, Dunaföldvár Kossuth Lajos u. 2. 

 Telefonszám:   + 36 75 541-550 

 Adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége:  

neve: Pukli László elérhetősége: adatvedelem@isucomp.hu 

Az adatkezelés jogszabályi alapja és célja: a GDPR1 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, azaz az érintett önkéntes 

hozzájárulása. Az adatkezelés célja a 2022. évi népszámlálás lebonyolításában közreműködő számlálóbiztosok 

toborzása.  

Az érintettek és a kezelt adtok köre: Érintettek: a 2022. évi népszámlálás lebonyolításában közreműködő 

számlálóbiztosnak jelentkező személyek. Kezelt adatok köre: az érintett neve, lakcíme, életkora, telefonszáma, 

iskolai végzettsége, a feladat ellátásához szükséges kompetenciákról nyilatkozat. 

Az adatkezelés időtartama: A számlálóbiztosi feladat ellátására kiválasztott érintett személyes adatai a feladat 

ellátásához szükséges megbízási szerződés megkötéséhez felhasználásra kerül, a kiválasztásra nem került 

érintettek adatai a kiválasztási eljárást követő 10 napon belül törlésre kerülnek.   

Adatkezelésre jogosultak: Az Adatkezelő kiválasztásban részt vevő munkatársai, gazdálkodási osztály és a KSH 

munkatársai. 

Az érintettek jogai:  
1. az átlátható tájékoztatáshoz való jog – jelen tájékoztatóval az adatkezelő információt nyújt az adatkezelés 

körülményeiről, vagyis többek közt arról, hogy az érintett személyes adatait ki, milyen célból, milyen alapon 

és meddig kezeli, valamint, hogy az érintettet az adatkezeléssel összefüggésben milyen jogok illetik meg, és 

az adatkezelésre vonatkozó kérdéseivel, panaszával kihez fordulhat; 

2. a személyes adataihoz való hozzáférés joga – az érintett bármikor megkérdezheti az adatkezelőtől, hogy 

személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, az adatkezelésről teljes körű tájékoztatást kérhet, továbbá 

kérheti, hogy személyes adatairól másolatot kapjon; 

3. személyes adatai helyesbítéséhez való jog –az érintett kérheti, hogy az adatkezelő a pontatlan személyes 

adatait javítsa ki, vagy ha hiányosak, azokat egészítse ki;  

4. személyes adatainak törléséhez való jog – az érintett kérheti, hogy személyes adatait az adatkezelő törölje; 

5. az adatkezelés korlátozásához való jog – az érintett (pl. jogi igények előterjesztése, érvényesítése vagy 

védelme érdekében) kérheti, hogy személyes adatait az adatkezelő csak tárolja, és más módon ne kezelje; 

6. a helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról tájékoztatott címzettek személyére vonatkozó 

tájékoztatás – kérésére tájékoztatjuk az érintettet a hivatkozott címzettekről;  

7. adathordozhatósághoz való jog – az érintett kérheti, hogy az adatkezelő az érintett által rendelkezésre 

bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja vagy egy 

másik adatkezelőnek továbbítsa. Ez a jog csak a hozzájárulás vagy szerződés alapján kezelt adatok 

vonatkozásában illeti meg az érintettet, feltéve, hogy az adatkezelés automatizált eszközökkel történik; 

8. tiltakozáshoz való jog – az érintett saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozhat személyes 

adatainak kezelése ellen, feltéve, hogy az adatkezelés jogalapja jogos érdek vagy az adatkezelés közérdekű, 

vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához 

szükséges;  

9. jogorvoslathoz való jog – az érintett jogainak megsértése esetén az Adatkezelőhöz vagy a Nemzeti 

Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz vagy bírósághoz fordulhat. 

 

Az érintett segítséget kérhet a személyes adatainak kezelésével összefüggő döntések meghozatalában, valamint a 

jogainak biztosításával kapcsolatban az Adatkezelőnél az adatvédelmi tisztviselői pozíciót betöltő személytől is.  

További jogorvoslati lehetőségek: 

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) 

1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11. 

Honlap: www.naih.hu 

Tel.: +36-1-391-1400 

Magyarországon a pert - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti 

törvényszék előtt is megindíthatja.  

 

                                                 
1 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a 
személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK 
rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)  
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