
 
 

JELENTKEZÉS 

a 2022. évi népszámlálás lebonyolításában közreműködő számlálóbiztosoknak 

A kitöltött és aláírt jelentkezési lap leadható személyesen: Szigethalmi Polgármesteri Hivatal, 

2315 Szigethalom, Kossuth u. 10. ügyfélszolgálatán 

illetve elektronikusan a nepszamlalas@szigethalom.hu e-mail címre 

 

Név: 

 

 

Lakcím: 

 

 

Tartózkodási hely (ha nem ugyanaz, 

mint a lakcím): 

 

Életkor: 

 

 

Telefonszám: 

 

 

E-mail cím: 

 

 

Legmagasabb iskolai végzettség: 

 

 

Gazdasági aktivitás: Foglalkoztatott teljes munkaidőben 

Foglalkoztatott részmunkaidőben 

Munkanélküli  

Egyéb: 

…………………………………………………………….. 

(a megfelelő aláhúzandó) 

Részt vett-e már korábban 

kérdezőként lakossági típusú 

adatfelvételben? 

Igen, mégpedig: népszámlálás, próbaszámlálás, 

mikrocenzus, egyéb interjú típusú adatfelvétel 

 

Nem 

(a megfelelő aláhúzandó) 

Számítógépes ismeret: Alapvető szintű számítógépes ismeret Felhasználó szintű 

számítógépes ismeret  

(a megfelelő aláhúzandó) 

Érintőképernyős készülék 

használatában való jártasság 

Rendelkezem  

Nem rendelkezem  

(a megfelelő aláhúzandó) 

Mobiltelefonnal rendelkezem: Igen  

Nem  

(a megfelelő aláhúzandó) 

Nemzetiségi nyelv ismerettel 

rendelkezem**:  

 

 

Igen 

Nem  

(a megfelelő aláhúzandó) 

 

Amennyiben a válasz igen, annak megnevezése:  

 

 

 

mailto:nepszamlalas@szigethalom.hu


 
Vállalom  

 a számlálóbiztosi munkával járó napi folyamatos munkavégzést és a jelentős fizikai, szellemi 

igénybevételt.  

 a felkészülés során az új ismeretek önálló elsajátítását és a vizsgázást.  

 az útmutatások, határidők betartását, a pontos, gondos feladatvégzést, az átadott tablet és eszközök 

megfelelő módon történő használatát és tartását.  

 a népszámlálás idején a KSH-n kívül más szervezet vagy személy részére az érintett címek és 

személyek esetében adatgyűjtést, valamint kereskedelmi ügynöki tevékenységet nem végzek, illetve 

tudomásul veszem, hogy a sajtónak csak a KSH előzetes engedélyével nyilatkozhatom.  

 

Kijelentem, hogy a feladatellátáshoz szükséges  

 empátiával,  

 lelkiismeretességgel, precizitással,  

 konfliktuskezelő készséggel,  

 helyismerettel, tájékozódási, térképkezelési készséggel, valamint  

 rugalmas időbeosztással és állandó elérhetőséggel (mobiltelefonos és e-mail-es elérhetőség) 

rendelkezem. 

 

Adatkezelési tájékoztatás a jelentkezéssel kapcsolatban: 

Szigethalmi Polgármesteri Hivatal, mint Adatkezelő (székhely: 2315 Szigethalom, Kossuth u. 10., 

adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: info@adatvedelmiiroda.hu) a rá vonatkozó uniós és hazai 

adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően gondoskodik személyes adatai védelméről. Az Európai 

Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR) 6. cikk (1) bekezdés e) pontja alapján az 

adatkezelés az Adatkezelő közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat 

végrehajtásához szükséges.  

A személyes adatok a nyilatkozatok irattárazására vonatkozó szabályok szerint kerülnek megőrzésre. 

Érintetti joggyakorlást, az Adatkezelő kötelezettségeit, valamint az Adatkezelőnek a népszámlálással 

kapcsolatos részteles adatvédelmi tájékoztatóját a Hivatal honlapján 

(https://szigethalom.asp.lgov.hu/nepszamlalas-2022) ismerheti meg. 

Az adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat megismertem és tudomásul vettem, ennek megfelelően 

jelentkezem a 2022. évi népszámlálásban való részvételre.  

 

A jelentkezési lap aláírásával engedélyezem, hogy a Szigethalmi Polgármesteri Hivatal a szükséges 

személyes adataimat továbbítsa a Központi Statisztikai Hivatal felé, továbbá, hogy a közölt személyes 

adataimat a Központi Statisztikai Hivatal és a Szigethalmi Polgármesteri Hivatal a 2022. évi 

népszámlálás előkészítési és összeírási szakaszában adatgyűjtés szervezési célból kezelje. 

A jelentkezési lap aláírásával kijelentem, hogy cselekvőképes vagyok. 

 

Kelt:…………………………………………              ………………………………… 

Jelentkező aláírása* 

*A jelentkezési lap a jelentkező aláírása nélkül nem érvényes. 

** A kitöltése nem kötelező.  
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