Felhívás a 2022. évi népszámlálás lebonyolításában közreműködő
számlálóbiztosok jelentkezésére
2022-ben 16. alkalommal rendeznek Magyarország területén teljeskörű népszámlálást. A
népszámlálás egy olyan egyedülálló statisztikai adatfelvétel, amely egyidejűleg biztosítja a
szükséges adatok teljességét és területi részletezettségét, az egyetlen olyan adatforrás, mely
teljes körű képet nyújt a népesség és a lakásállomány jellemzőiről.

A népszámlálásra vonatkozó legfontosabb szabályokat, beleértve a gyűjtendő adatok körét a
2021. évi népszámlálásról szóló 2018. évi CI. törvény (népszámlálási törvény) írja elő. A
népszámlálási törvény szerinti adatszolgáltatás – az egészségügyi állapotra, a fogyatékosságra,
a vallásra, az anyanyelvre és a nemzetiségre vonatkozó adatkörök kivételével – kötelező.

Az adatgyűjtés egyrészt az interneten a kérdőívek önálló kitöltésével, valamint elektronikus
eszközöket használó számlálóbiztosok közreműködésével valósul meg, papír alapú kérdőívek
nélkül 2022. október 1. és november 28. között az alábbiak szerint:

1. időszak: 2022. október 1. és október 16. között: internetes önkitöltési időszak (az
online kitöltött kérdőíveket az adatgyűjtő rendszer 2022. október 16. éjfélig fogadja)
2. időszak: 2022. október 17. és november 20. között: számlálóbiztosok általi személyes
adatgyűjtés (azok körében, akik részéről az internetes önkitöltési időszakban nem
érkezett elektronikus kérdőív)
3. időszak: 2022. november 21. és november 28. között: pótösszeírás a jegyzőnél
A népszámlálást megelőzően a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) a népszámlálás részleteiről
(pl. az online kitöltéshez szükséges egyedi azonosítóról) felkérő levelet fog küldeni valamennyi
magyarországi címre. A felkérő levél nevet nem, csak címet tartalmaz, ezért a pontos felkérés

érdekében elengedhetetlen, hogy a levelet a megfelelő címekre érkezzenek. A postai kézbesítés
minél pontosabb teljesítése érdekében kérjük a lakosságot, hogy a házszámokat, illetve
többlakásos épületek esetében az ajtószámot is pontosan tüntessék fel az épületeken és
postaládákon.
A Szalántai Közös Önkormányzati Hivatal számlálóbiztosok jelentkezését várja a 2022
őszén, októberben és novemberben lebonyolítandó országos népszámláláshoz. Jelentkezni
augusztus 31. napjáig lehet a honlapunkról letölthető jelentkezési lap kitöltésével és
beküldésével.

Jelentkezni 2022. augusztus 31. napjáig lehet az alábbi módon:





személyesen a Szalántai Közös Önkormányzati Hivatalban (7811 Szalánta, Hunyadi
János utca 63.), valamint a Szalántai Közös Önkormányzati Hivatal Pogányi
Kirendeltségén (7666 Pogány, Széchenyi utca 12.), vagy
postai úton a Szalántai Közös Önkormányzati Hivatal (7811 Szalánta, Hunyadi János
utca 63.) címre, a borítékra ráírva „Népszámlálás 2022”, vagy
e-mailben a titkarsag@szalanta.hu email címen.

A jelentkezés során a „Jelentkezés a 2022. évi népszámlálás lebonyolításában közreműködő
számlálóbiztosoknak” megnevezésű nyomtatványt kell kitölteni. A nyomtatvány elérhető a
www.szalanta.hu és a www.pogany.hu honlapon és a Szalántai Közös Önkormányzati
Hivatalban, valamint a Szalántai Közös Önkormányzati Hivatal Pogányi Kirendeltségén.

A 2022. augusztus 31-ét követően beérkező jelentkezéseket nem tudjuk fogadni!

A népszámlálás terepen történő adatgyűjtését a számlálóbiztosok látják el a 2022. október 17.
– 2022. november 20. közötti időszakban.
Díjazás:
A díjazás mértéke a számlálóbiztos által a terepen végzett adatgyűjtés alapján lakásonként és
személyenként külön jogszabályban (362/2020. (VII. 23.) Korm. rendelet 3. számú melléklet)
meghatározottak szerint változik:

-

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

A számlálóbiztosokkal megbízási szerződést köt a Szalántai Közös Önkormányzati Hivatal.
Számlálóbiztos csak nagykorú, cselekvőképes személy lehet.

FONTOSABB TUDNIVALÓK AZ ALÁBBIAK:

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 kérdőívet tableten keresztül kell kitölteni, amit a KSH biztosít az adatfelvétel idejére.

A munkavégzés időtartama: 2022. október 17. – november 20.

Követelmények a számlálóbiztossá váláshoz:
-

nagykorú, cselekvőképes személy,
saját eszköz megléte, internetelérés a felkészüléshez (PC, laptop, tablet stb.),
e-mail-cím, telefonszám.

A kiválasztásnál előnyt jelent:
-

legalább középfokú végzettség,
magabiztos számítógépes ismeret,
megfelelő tájékozódási, térképkezelési képesség,
helyismeret,
rugalmas időbeosztás és állandó elérhetőség.

A szerződéskötés feltétele:
-

a jelentkező kiválasztása,
az e-learning formában megvalósuló képzés sikeres teljesítése.

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.

További információ a 06-72/524-900-as telefonszámon vagy a titkarsag@szalanta.hu e-mailcímen kérhető.

dr. Aradi Krisztina
jegyző
helyi népszámlálási felelős

