Népszámlálás 2022
Felhívás a népszámlálás lebonyolításában közreműködő számlálóbiztosok
jelentkezésére

Tisztelt zagyvaszántói lakosok!
2022-ben 16. alkalommal rendeznek Magyarország területén teljeskörű népszámlálást. A
népszámlálás egy olyan egyedülálló statisztikai adatfelvétel, amely egyidejűleg biztosítja a
szükséges adatok teljességét és területi részletezettségét, az egyetlen olyan adatforrás, mely
teljes körű képet nyújt a népesség és a lakásállomány jellemzőiről.
A népszámlálásra vonatkozó legfontosabb szabályokat, beleértve a gyűjtendő adatok körét a
2021. évi népszámlálásról szóló 2018. évi CI. törvény (népszámlálási törvény) írja elő. A
népszámlálási törvény szerinti adatszolgáltatás – az egészségügyi állapotra, a fogyatékosságra,
a vallásra, az anyanyelvre és a nemzetiségre vonatkozó adatkörök kivételével – kötelező.
Az adatgyűjtés a mai kor igényeinek megfelelően egyrészt az interneten a kérdőívek önálló
kitöltésével, valamint elektronikus eszközöket használó számlálóbiztosok közreműködésével
valósul meg, papír alapú kérdőívek nélkül 2022. október 1. és november 28. között az alábbiak
szerint:
1. időszak: 2022. október 1. és október 16. között: internetes önkitöltési időszak (az
online kitöltött kérdőíveket az adatgyűjtő rendszer 2022. október 16. éjfélig fogadja)
2. időszak: 2022. október 17. és november 20. között: számlálóbiztosok általi
személyes adatgyűjtés (azok körében, akik részéről az internetes önkitöltési időszakban
nem érkezett elektronikus kérdőív)
3. időszak: 2022. november 21. és november 28. között: pótösszeírás
A népszámlálást megelőzően a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) a népszámlálás részleteiről
(pl. az online kitöltéshez szükséges egyedi azonosítóról) felkérő levelet fog küldeni valamennyi
magyarországi címre. A felkérő levél nevet nem, csak címet tartalmaz, ezért a pontos felkérés
érdekében elengedhetetlen, hogy a levelet a megfelelő címekre érkezzenek. A postai kézbesítés
minél pontosabb teljesítése érdekében kérjük a lakosságot, hogy a házszámokat, illetve
többlakásos épületek esetében az ajtószámot is pontosan tüntessék fel az épületeken és
postaládákon.
A népszámlálás terepen történő adatgyűjtését a számlálóbiztosok végzik. A számlálóbiztosnak
legalább középfokú végzettséggel (nagykorú, cselekvőképes személyek) és magabiztos
számítógépes ismerettel kell rendelkeznie.
A népszámlálás terepen történő adatgyűjtését a számlálóbiztosok látják el a 2022. október 17.
– 2022. november 20. közötti időszakban.
A jelentkezéskor kérjük vegyék figyelembe, hogy a 2022. október 17. utáni két-három hétben
kell az összeírói munka legalább 70 %-át elvégezni.
A számlálóbiztosok a KSH által biztosított, védett elektronikai eszközzel (tablet) végzik az
adatgyűjtést. Az eszközök már a feladatellátást kiszolgáló szoftverekkel telepítve kerülnek a

számlálóbiztosokhoz. Kizárólag a rendszer kérdőívmodulja fut a felhasználó eszközén, minden
más modul elérhetetlen.
A számlálóbiztosok felkészítését e-learning-rendszerben kívánja a KSH megvalósítani.
A képzésben résztvevők több alkalommal próbálkozhatnak a vizsga teljesítésével, amely
előfeltétele az éles terepmunkának. Az oktatási rendszer 2022. szeptember 15-től érhető el a
képzésben résztvevők számára.
Kizárólag a sikeres vizsgát tett jelentkezőkkel köthető szerződés a számlálóbiztosi
feladatok ellátására.
A terepmunka akkor kezdhető meg, ha az elméleti és a gyakorlati felkészülési feladatokat a
számlálóbiztos elvégezte.
A számlálóbiztos csak a – felülvizsgáló által ellenőrzött – gyakorlófeladatok teljesítése után
kezdheti meg az éles adatfelvételt.
A számlálóbiztosi munkára jelentkezőknek az alábbi két pontban leírtakkal rendelkezniük
kell:


saját eszközzel és interneteléréssel a felkészüléshez: rendelkezik olyan informatikai
eszközzel, amelyen meg tudja tekinteni az e-learning-tananyagot és vizsgázni tud (PC,
laptop, tablet, stb.);



elektronikus és telefonos elérhetőséggel: a folyamatos és hatékony kapcsolattartás
érdekében rendelkezik mobiltelefonnal és e-mail-címmel (ehhez külön költségkeret áll
rendelkezésre).

További részletek az alábbi honlapon elérhetőek:
https://www.ksh.hu/szamlalobiztostoborzas
Számlálóbiztosnak a jelentkezési lap kitöltésével, vagy személyesen a Polgármesteri
Hivatalban (3031 Zagyvaszántó, ifjúság tér 1.) lehet jelentkezni. A kitöltött és aláírt jelentkezési
lapot kérjük, hogy a Polgármesteri Hivatalban adják le legkésőbb 2022. július 31-ig.

Zagyvaszántó, 2022. július 4.
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