
 
 

Felhívás  
a 2022. évi népszámlálás lebonyolításában  

közreműködő számlálóbiztosok jelentkezésére 
 
Bajóti Közös Önkormányzati Hivatal számlálóbiztosok jelentkezését várja a 2022. 
október-november hónapokban bonyolítandó országos népszámláláshoz. 
 
Magyarországon legutóbb 2011. október hónapban került sor teljes körű népszámlálásra, 
mely általában 10 évente - így a hagyományokat követve a tavalyi évben lett volna - 
esedékes. A mindenki által ismert koronavírus miatti járványügyi helyzetre való tekintettel - 
az adatszolgáltatók (azaz a lakosság) és a népszámlálásban közreműködő számlálóbiztosok 
egészségének védelme érdekében - a 45/2021. (II. 5.) Kormányrendelet értelmében a 
népszámlálásra 2022. október 1. napjától kerül sor. 
 
Számlálóbiztos feladata: a körzeteinek bejárása, a körzeteihez tartozó, az internetes 
önkitöltési időszakban le nem zárt címek felkeresése, az interjúk és az adatfelvétel 
lebonyolítása, valamint a címek pontosítása, az esetleges új címek felvétele.  
A népszámlálási adatfelvétel során össze kell írni a számlálókörzetbe tartozó – a 
címjegyzéken szereplő, illetve a térképszelvény által lehatárolt területen található – 
valamennyi lakóegységet, továbbá a számlálókörzet területén élő személyeket.  
A népszámlálás teljességéhez elengedhetetlen a körzetek teljes körű címbejárása függetlenül 
attól, hogy történt-e a címen internetes önkitöltés vagy sem.  
A számlálóbiztosnak a terepmunka során várhatóan kb. 200 címen kell címellenőrzést 
végeznie, és kb. 150–200 címen kérdőívet kitöltenie külön a lakásra és külön az ott 
élő/tartózkodó személyekre. 
 
A számlálóbiztosi tevékenységért jogszabályban meghatározott összegű díjazás jár, 
amelynek összege a felkeresett címek, valamint az adatgyűjtéssel érintett ingatlanok és 
személyek számától függ. A számlálóbiztosok díjazása „Kapcsolatfelvétel, címellenőrzés, 
aktualizálás”: 300.- Ft/cím, „Lakás, lakott üdülő, lakott egyéb lakóegység, intézet”: 300.-
Ft/összeírás körébe tartozó cím és „Összeírt személy”: 600,- Ft/fő díjtételekből tevődik össze, 
ezen felül felkészülési és kapcsolattartási díjként bruttó 25.000,- Ft összegű juttatás illeti meg  
a számlálóbiztosokat, ezáltal várhatóan kb. bruttó 170.000.-Ft - 250.000.-Ft összegű 
díjazást is kaphat egy számlálóbiztos. 
 
A feladat elvégzéséhez szükséges elektronikus eszközt (tabletet) a felkészülés részeként a 
számlálóbiztos által elvégzendő e-learning képzést és a sikeres vizsga letételét követően 
biztosítja a KSH. 
 



Jelentkezési feltételek: Számlálóbiztos csak nagykorú, cselekvőképes személy lehet, akinek 
legalább középfokú végzettséggel, és számítógépes ismerettel kell rendelkeznie, emellett 
megfelelő fizikai erőnlét és jó egészségi állapot is szükséges a feladat elvégzéséhez, mert az  
adatgyűjtés terepen történik a 2022. október 17. - 2022. november 20. közötti 
időszakban. 
 
A számlálóbiztosi feladatra való felkészüléshez (e-learning képzéshez, vizsgához) saját 
eszközre (PC vagy laptop vagy tablet) és internetelérésre van szükség, a feladat elvégzése 
közben pedig a folyamatos kapcsolattartáshoz mobiltelefon és e-mail cím megléte 
elengedhetetlen. 
 
Amennyiben a fenti feltételeknek Ön megfelel, és kedvet érez a népszámlálás 
lebonyolításában számlálóbiztosként közreműködni, kérem, hogy a „Jelentkezés a 2022. évi 
népszámlálás lebonyolításában közreműködő számlálóbiztosoknak” megnevezésű  
nyomtatványt szíveskedjen kitölteni. A nyomtatvány elérhető a www.bajot.hu honlapon és a 
Bajóti Közös Önkormányzati Hivatalban (2533. Bajót Kossuth Lajos utca 147.) 
 

A jelentkezéseket 2022. augusztus 26. napjáig várjuk az alábbi módokon:  
személyesen a Bajóti Közös Önkormányzati Hivatal (2533. Bajót Kossuth Lajos utca 
147) Dr. Tarnóczy Tünde jegyzőnél vagy  

postai  úton  a Bajóti Közös Önkormányzati Hivatal (2533. Bajót Kossuth Lajos utca 147)   
címére vagy 

e-mailben a jegyzo@bajot.hu e-mail címen. 
 

A számlálóbiztosok kiválasztása a jegyző (helyi népszámlálási felelős) feladata. A sikeres 
vizsgát tett jelentkezőkkel a Bajóti Közös Önkormányzati Hivatal megbízási szerződést köt. 
 

A felhívással kapcsolatosan további információt Dr. Tarnóczy Tünde jegyző nyújt, a 
06304487845 melléken vagy a jegyzo@bajot.hu e-mail címen keresztül. 
 

Várjuk jelentkezésüket. 
 
 
 
 

Dr. Tarnóczy Tünde sk. 
jegyző 


