
 

Darnózseli Közös Önkormányzati Hivatal 

felhívása 

a 2022. évi népszámlálás lebonyolításában közreműködő 

számlálóbiztosok jelentkezésére 

 

Vegyen részt Ön is a népszámlálás lebonyolításában! 

Számlálóbiztosok jelentkezését várja a helyi népszámlálási felelős (a közös önkormányzati hivatal jegyzője) – Darnózseli, Dunaremete, Kisbodak, 

Hédervár és Lipót települések vonatkozásában – a 2022. október–novemberben sorra kerülő országos népszámlálás terepen történő adatgyűjtési 

időszakára. 

A népszámlálás Magyarország egyik legjelentősebb, mindannyiunk életét érintő adatgyűjtése. Segítségével pontos képet kapunk hazánk népességének 

nagyságáról, demográfiai jellemzőiről, nemzetiségi és vallási összetételéről, egészségi állapotáról, iskolázottságáról, foglalkoztatottságáról, háztartási és családi 

viszonyairól, lakáskörülményeiről. A népszámlálás során gyűjtött adatok alapvetően határozzák meg jövőnket, hiszen megbízható alapot adnak az országunkat, 

a településeinket és a lakókörnyezetünket érintő legfontosabb gazdasági, szociális és területfejlesztési döntések előkészítéséhez. Az országos összeírás 

sikeressége nagyban függ a számlálóbiztosok munkájától, felkészültségétől, kommunikációjától. 

A számlálóbiztos feladata: 

• körzet bejárása, a körzethez tartozó címek felkeresése, 

• az adatfelvétel lebonyolítása, a népszámlálási kérdőív kitöltése az adatszolgáltatóval, 

• a címek pontosítása, esetleges új címek felvétele, 

• folyamatos kapcsolattartás a felülvizsgálóval. 

 

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

Követelmények a számlálóbiztossá váláshoz: 

• nagykorú, cselekvőképes személy, 

• legalább középfokú végzettség, 

• saját eszköz megléte, internetelérés a felkészüléshez (PC, laptop, tablet stb.), 

• e-mail-cím, telefonszám. 

 

A kiválasztásnál előnyt jelent: 

• magabiztos számítógépes ismeret, 

• megfelelő tájékozódási, térképkezelési képesség, 

• az összeírás területén való helyismeret, 

• rugalmas időbeosztás és állandó elérhetőség. 

 

A szerződéskötés feltétele: 

A számlálóbiztosok a helyi népszámlálási felelőssel kötnek megbízási szerződést, amelyre azután kerül sor, hogy a számlálóbiztosi teendőket tartalmazó online 

tananyagot elsajátították, és erről sikeres e-learning vizsgát tettek. 

 

A 2022. évi népszámlálás települési munkáiban részt vevők feladatainak díjtételei a 362/2020. (VII. 23.) Korm. rendelet 3. számú melléklete tartalmazza. 

 (A bruttó díjazás: kapcsolatfelvétel, címellenőrzés, aktualizálás bruttó 300 Ft/cím, összeírás körébe tartozó cím összeírása bruttó 300 Ft/cím, személyek 

összeírása bruttó 620 Ft/személy.) 

 

Az adatfelvételhez szükséges tabletet a KSH biztosítja. 

Amennyiben a fenti feltételeknek Ön megfelel, és kedvet érez a népszámlálás lebonyolításában számlálóbiztosként közreműködni, kérjük jelentkezését 2022. 

július 28. napjáig juttassa el hivatalunkhoz az alábbi módon: 

• személyesen Darnózseli Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjéhez (9232 Darnózseli, Ady Endre u 8.)  

• személyesen Darnózseli Közös Önkormányzati Hivatal Kirendeltségi központjaiba, Hédervár és Lipót jegyzőjéhez/aljegyzőjéhez 

• emailben a jegyzo@darnozseli.hu email címen. 

Jelentkezési lap és adatkezelési tájékoztató kérhető a Hivatalban, illetve letölthető www.darnozseli.hu oldalról a népszámlálás fülre kattintva. 

Kérdés esetén keresse fel a helyi népszámlálási felelőst Veilandics Esztert a Darnózseli Közös Önkormányzati Hivatalban vagy érdeklődjön a 0696/215-506 

telefonszámon. 

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

 

Kérem, hogy a lehetőségek szerint minél többen jelentkezzenek segítve ezzel a munkánkat. 

 

Darnózseli, 2022. július 5. 

Köszönettel: 

Veilandics Eszter 
jegyző 

népszámlálási felelős  
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