
 

Felhívás a 2022. évi népszámlálás lebonyolításában közreműködő 

számlálóbiztosok jelentkezésére 

 

A népszámlálás 2022. október 1. és november 28. között kerül végrehajtásra, mely három 

időszakra tagolódik: 

1. időszak: 2022. október 1. és október 16. között az adatszolgáltatók kizárólag interneten 

keresztül, önállóan tölthetik ki a kérdőíveket. 

2. időszak: 2022. október 17. és november 20. között zajlik a számlálóbiztosi 

terepmunka, ebben az időszakban az adatszolgáltatás már csak személyesen, a 

számlálóbiztosok közreműködésével teljesíthető, 

3. időszak: 2022. november 21. és november 28. pótösszeírás időszaka. Ekkor a helyi 

népszámlálási felelősnél kell az összeírásból kimaradt személyeknek jelentkezniük. 

Fentiek alapján tehát a számlálóbiztosok a 2. időszakban keresik fel azokat a címeket 

(háztartásokat), amelyekről az önkitöltési időszakban nem érkezett elektronikus kérdőív. 

A számlálóbiztosi munkára jelentkezőknek az alábbiakkal kell rendelkezniük: 

- saját eszközzel és interneteléréssel a felkészüléshez (PC, laptop, tablet, stb.) 

- elektronikus és telefonos elérhetőséggel 

A számlálóbiztosoknak az alábbi feltételeknek kell megfelelniük: 

 legalább középfokú végzettség, 

 magabiztos alapvető számítógépes ismeretek (tablet kezeléséhez), 

 jó fellépés, beszédkészség, kapcsolatteremtő képesség, 

 konfliktuskezelő készség, motiváltság, precizitás, empatikusság 

 megfelelő helyismeret, 

 titoktartás, kizárólagosság (a KSH-n kívül más szervezetnek, személynek az érintett 

címek és személyek esetében adatgyűjtést, kereskedelmi, ügynöki tevékenységet nem 

végez), 

 vállalja a felkészülés során az új ismeretek önálló elsajátítását és a vizsgázást, 

 rugalmas időbeosztással és állandó elérhetőséggel rendelkezik az adatfelvétel 

időszakában. 

A számlálóbiztos csak nagykorú, cselekvőképes személy lehet. 

Számlálóbiztosok feladatai:  



- otthoni felkészülés keretében elektronikus vizsga teljesítése, 

- az adatfelvétel kezdete előtt az összeíráshoz szükséges a KSH által biztosított 

elektronikai eszköz (tablet) és tartozékai, a számlálóbiztosi igazolvány, nyomtatványok 

és segédanyagok átvétele, 

- körzet bejárása, címek felkeresése, szükség esetén címpontosítás, új címek felvétele, 

kérdőívek az előírt módon való kitöltése, 

- címjegyzék vezetése, meghiúsulások dokumentálása a menedzser alkalmazásban, 

- kapcsolattartás a felülvizsgálóval, 

- megtagadások, rendkívüli esetek azonnali jelentése, 

- befejezést követően eszközök leadása, 

- az éles terepmunka megkezdése előtt 2 db. sikeres és 2 db. meghiúsult 

gyakorlókérdőívet is szükséges kitölteniük a kérdőívkitöltő alkalmazás gyakorló 

felületén, ezután tudnak az éles felületre belépni. 

Sikertelen vizsga esetén meghatározott időn belül újra vizsgázhat. 

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. 

Díjazás: 

A díjazás mértékét 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 határozza meg.  

Amennyiben felkeltettük érdeklődésüket, úgy jelentkezésüket a Jelentkezés számlálóbiztosnak 

a 2022. évi népszámlálásra megnevezésű nyomtatvány kitöltésével az alábbi módon várjuk 

2022. július 22-ig: 

Személyesen a Gombai Közös Önkormányzati Hivatalnál (2217 Gomba, Bajcsy-Zsilinszky u. 

2.) Pirikisz Diána aljegyzőnél, 

Postai úton a Gombai Közös Önkormányzati Hivatalnál (2217 Gomba, Bajcsy-Zsilinszky u. 2.) 

címére, vagy 

e-mailben az aljegyzo@gomba.hu e-mail címen. 

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) a toborzáshoz kapcsolódóan létrehozott egy aloldalt, mely az 

alábbi linken érhető el: https://www.ksh.hu/szamlalobiztostoborzas  

 

 

                                                                                                       Varga Sándor  

                                                                                             helyi népszámlálási felelős 
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