TÁJÉKOZTATÁS
a 2022. évi népszámlálásról

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) 2022. október 1. és november 28. között Magyarország
területén népszámlálást tart. 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 eredményes lebonyolításában kiemelkedő szerepet játszanak az adatfelvételt
végrehajtó számlálóbiztosok. Az országos összeírás sikeressége nagyban függ a számlálóbiztosok
munkájától, felkészültségétől, kommunikációjától.
A számlálóbiztosok feladata 2022. október 17. és 2022. november 20. között:
•
•
•
•

körzet bejárása, a körzethez tartozó címek felkeresése,
az adatfelvétel lebonyolítása, a kérdőívek KSH által előírt módon való kitöltése,
a címek pontosítása, esetleg új címek felvétele,
folyamatos kapcsolattartás a felülvizsgálóval.

A számlálóbiztos személyével kapcsolatos elvárások:
• nagykorú, cselekvőképes személy,
• saját eszköz megléte (pl.: PC, laptop, tablet) internetelérés a felkészüléshez (e-learning
oktatáshoz, vizsgához és kapcsolattartáshoz),
• e-mail cím és mobiltelefonos elérhetőség.
A számlálóbiztosi munkára olyan személyek jelentkezését várjuk:
• akik magabiztos számítógépes ismerettel rendelkeznek, jártasak érintőképernyős készülékek
használatában,
• pontosan tudják követni az előírásokat, precízen végzik munkájukat és betartják a
határidőket,
• jó kapcsolatteremtő- és beszédkészséggel rendelkeznek,
• képesek az esetleges konfliktusok kezelésére,
• vállalják az új ismeretek elsajátítását, a kapott válaszok bizalmas kezelését és azt, hogy a
népszámlálás idején a KSH-n kívül szervezet vagy személy részére adatgyűjtési és
kereskedelmi ügynöki tevékenységet nem végeznek, illetve a sajtónak nem nyilatkoznak.
A kiválasztásnál előnyt jelent
•
•
•
•
•

legalább középfokú végzettség,
magabiztos számítógépes ismeret,
megfelelő tájékozódási képesség,
az összeírás területén való helyismeret,
rugalmas időbeosztás és állandó elérhetőség.

Amennyiben a fenti feltételeknek Ön megfelel, és kedvet érez ahhoz, hogy a népszámlálás
lebonyolításában számlálóbiztosként közreműködjön, kérjük, jelentkezzen.

Jelentkezni a Pápakovácsi Közös Önkormányzati Hivatalnál (8596 Pápakovácsi Fő utca 19), illetve
a Hivatal Gannai Kirendeltségén (8597 Ganna Fő utca 52.) Számlálóbiztosi jelentkezési lap
kitöltésével és aláírásával lehet.
Jelentkezési
lap
kérhető
a
a
fenti
címeken,
illetve
http://ganna.hu/documents/2022/08/szamlalobiztosi-jelentkezesi-lap-2022.pdf

itt

elérhető:

Jelentkezési határidő: 2022. augusztus 31.
A számlálóbiztosok - kiválasztásuk esetén - a helyi népszámlálási felelőssel (jegyző) kötnek
megbízási szerződést, melynek feltétele a számlálóbiztosi teendőket tartalmazó online tananyag
elsajátítása és sikeres e-learning vizsga letétele. A képzés várhatóan 2022. szeptember elején
kezdődik.
A munkavégzésért a KSH a 362/2020. (VII. 23.) Korm. rendelet szerinti normatíva alapján
meghatározott díjazást biztosít. (A bruttó díjazás: 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)
Bővebb tájékoztatás a Pápakovácsi Közös Önkormányzati Hivatalban Kissné Szántó Mária
népszámlálási felelőstől kérhető a 89/351-008 telefonszámon.
A népszámlálással kapcsolatos további információk megtalálhatók a www.ksh.hu oldalon.

