
 

FELHÍVÁS 

a 2022. évi népszámlálásban közreműködő számlálóbiztosok jelentkezésére 
 
A 2021. évi népszámlálásról szóló 2018. évi CI. törvény (a továbbiakban: törvény) szerint a 

Magyarország területén 2022. október 1-jén 0 órakor fennálló állapot alapulvételével a természetes 

személyekről és a lakásokról nép- és lakásszámlálást kell tartani. 

A népszámlálás célja, hogy pontos és részletes kép készüljön Magyarország népességének 

nagyságáról, demográfiai jellemzőiről, egészségi állapotáról, foglalkoztatottságáról, élet- és 

lakáskörülményeiről. Ezek az információk szükségesek a lakosság életét befolyásoló gazdasági, 

társadalmi döntések előkészítéséhez, a helyi fejlesztések tervezéséhez és a tudományos 

kutatásokhoz. 

A törvény értelmében az adatszolgáltatás kötelező, kivéve az egészségi állapotra, a 

fogyatékosságra, a vallásra, az anyanyelvre és a nemzetiségre vonatkozó adatkörökre, amelyek 

megadása önkéntes. Az adatszolgáltatók kötelesek a népszámlálás körébe tartozó adatokat a 

valóságnak megfelelően megadni. 

FELADATVÉGZÉS IDEJE: 

A 2022. október 17. – 2022. november 20. napjáig tartó második ütemben az eljárás 

számlálóbiztosok igénybevételével történik.  

 
AZ ELVÉGZENDŐ FELADATOK:  

A számlálóbiztos feladatai közé tartozik: 

- az otthoni felkészülés keretében a szükséges alapismeretek, segédanyag elsajátítása és 

elektronikus vizsga elvégzése;   

- az adatfelvétel kezdete előtt az összeíráshoz szükséges elektronikai eszköz, számlálóbiztosi 

igazolvány, az összeíráshoz kapcsolódó nyomtatványok és segédanyagok átvétele;  

- a körzet bejárása, körzethez tartozó címek felkeresése, szükség esetén címpontosítás, új 

címek felvétele, kapcsolatfelvétel az adatszolgáltatóval, tájékoztatás, a kérdőíveknek a 

Központi Statisztikai Hivatal (a továbbiakban: KSH) által előírt módon való kitöltése;  



 

- folyamatos, ütemes előrehaladás, a címjegyzék vezetése, meghiúsulások dokumentálása a 

menedzser alkalmazásban, megtagadások, rendkívüli esetek jelentése a felülvizsgálónak, 

folyamatos kapcsolattartás a felülvizsgálóval; az adatfelvétel befejezését követően az 

összeíráshoz szükséges elektronikai eszköz, igazolvány, segédletek, papíralapú jegyzetek 

leadása.  

Előreláthatólag 100–140 címen kell kérdőívet kitöltenie, tableten keresztül, amit a KSH biztosít az 

adatfelvétel idejére. 

 

JELENTKEZÉSI FELTÉTELEK:  

A számlálóbiztosok kiválasztása a helyi népszámlálási felelős feladata.  

A feladat elvégzéséhez szükséges elektronikus eszközt (tabletet) a felkészülés részeként elvégzendő                  

e-learning képzés elvégzését és a vizsga sikeres letételét követően a KSH biztosítja.  

További részletek: https://www.ksh.hu/szamlalobiztostoborzas .  

JOGSZABÁLY SZERINTI DÍJAZÁS: 

A megbízásban meghatározott címek és személyek összeírásáért a számlálóbiztosok jogszabály 

szerinti díjazásban részesülnek.  

A 2022. évi népszámlálás települési munkáiban részt vevők feladatainak díjtételeit tartalmazó 

jogszabály szerinti bruttó díjazás: kapcsolatfelvétel, címellenőrzés, aktualizálás 350 Ft/cím, 

összeírás körébe tartozó cím összeírása 380 Ft/cím, személyek összeírása 730 Ft/személy, 

felkészülési és kapcsolattartási díj 25.000 Ft. Erre figyelemmel a számlálóbiztosok díjazása akár 

bruttó 200-240.000.- Ft is lehet.   

https://www.ksh.hu/szamlalobiztostoborzas


 

Amennyiben a fenti feltételeknek Ön megfelel, és szeretne a 2022. évi népszámlálás 

lebonyolításában számlálóbiztosként közreműködni, kérem, hogy jelentkezését nevének, születési- 

és elérhetőségi adatainak (lakcím, telefonszám és e-mail cím) feltüntetésével a 

nepszamlalas2022@ujpest.hu elektronikus címre küldje meg. Az adatkezelési tájékoztató 

megtalálható a www.ujpest.hu weboldalon.  

A jelentkezéseket a fent megadott e-mail címre várjuk.  

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

Budapest, 2022. 08. 29. 
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