FELHÍVÁS
a 2022. évi népszámlálás lebonyolításában közreműködő számlálóbiztosok
jelentkezésére
Kötetlen munkalehetőség, vegyen részt Ön is a népszámlálás lebonyolításában!

Számlálóbiztosok jelentkezését várjuk 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 népszámlálás lebonyolításának menete:
Első szakasz az internetes adatfelvétel időszaka. Ekkor az adatszolgáltatók önállóan online tölthetik
ki a kérdőívet.
Második szakaszban a számlálóbiztosok felkeresik azokat a címeket, ahol nem éltek az online
kitöltés lehetőségével, és kitöltik a kérdőívet.
Harmadik szakaszban az első két szakaszból kimaradt adatszolgáltatók a Polgármesteri Hivatalban
jelzik a válaszadási szándékukat, és itt történik meg az adatfelvétel a számlálóbiztos
közreműködésével.
A számlálóbiztosnak a második és harmadik szakaszban van feladata.
A számlálóbiztos által lebonyolított adatgyűjtés elektronikus úton, a KSH által biztosított tableteken
történik.

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.
Előreláthatólag 100–150 címen kell kérdőívet kitöltenie, tableten keresztül, amit a KSH biztosít az
adatfelvétel idejére.
A kérdőívről:
• Minden háztartásban ki kell tölteni egy lakáskérdőívet és annyi személyi kérdőívet, ahányan
a lakásban laknak.
• Fontos, hogy az üresen álló lakásokról is ki kell tölteni a kérdőívet.

•

•

A kérdésekre a válaszadás kötelező, de a nemzetiségre, az anyanyelvre, a családi, baráti
közösségben beszélt nyelvre, a vallásra, az egészségi állapotra és a fogyatékosságra
vonatkozó kérdések megválaszolása önkéntes.
A népszámlálási kérdőív kitöltése egy átlagos háztartásban körülbelül 30 percet vesz
igénybe.

A munkavégzés időtartama: 2022. október 17. – november 28.

Követelmények a számlálóbiztossá váláshoz:
• nagykorú, cselekvőképes személy,
• az internetes felkészüléshez szükséges eszközök megléte (internetelérés és számítógép),
• e-mail-cím, telefonszám.
A kiválasztásnál előnyt jelent:
• legalább középfokú végzettség,
• magabiztos számítógépes ismeret,
• megfelelő tájékozódási, térképkezelési képesség,
• az összeírás területén való helyismeret,
• rugalmas időbeosztás és állandó elérhetőség.
A szerződéskötés feltétele:
• a jelentkező kiválasztása,
• az e-learning formában megvalósuló képzés sikeres teljesítése.
2
Díjazás:
A munkavégzésért a KSH, a Kormány 362/2020. (VII. 23.) Korm. rendelete szerint meghatározott
díjazást biztosít. A teljes díj az alábbi egységáras tételekből áll össze:
- kapcsolatfelvétel, címellenőrzés, aktualizálás: 300 Ft/cím,
- összeírás körébe tartozó cím összeírása:
300 Ft/cím,
- személyek összeírása:
620 Ft/személy,
- felkészülési és kapcsolattartási díj:
25.000 Ft.
Az összegek bruttó összegek. A teljes díj összege elsősorban a vállalt címek és rögzített kérdőívek
számától függ. (100 címre vetítve sikeres személyes elérése esetén – átlag három lakos/címmel
számolva - a bruttó összeg 260-280.000-Ft körül tervezhető. Tájékoztató jellegű adat.)

Jelentkezés:
Amennyiben a fenti feltételeknek Ön megfelel, és kedvet érez a népszámlálás lebonyolításában
számlálóbiztosként közreműködni, kérjük jelezze a 96/552-200, 96/552-207 telefonszámon, illetve
a fazekas.szilvia@otteveny.hu email címen 2022. augusztus 12-éig név, cím, telefonszám, email cím
megadásával.

Helyi népszámlálási felelős: dr. Földesi Tamás Öttevényi Polgármesteri Hivatal Jegyzője
Helyettes: Balogh Andrásné
Öttevényi Polgármesteri Hivatal
9153 Öttevény, Fő u. 100.

