
 

Tisztelt Eplényi Lakosok! 

Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala számlálóbiztosok jelentkezését 
várja a 2022. október-november hónapokban lebonyolítandó országos népszámlálásban 
való közreműködésre. 

A jelentkezési határidő: 2022. augusztus 19. 

A számlálóbiztos feladata: 

 a körzet bejárása, a körzethez tartozó címek felkeresése,  
 az adatfelvétel lebonyolítása, a népszámlálási kérdőív kitöltése az 

adatszolgáltatóval (ahol nem töltötték ki a kérdőívet interneten), 
 a címek pontosítása, esetleges új címek felvétele, 
 folyamatos kapcsolattartás a felülvizsgálóval. 

A számlálóbiztosnak a terepmunka során tableten keresztül kell a kérdőíveket 
kitöltenie, amit a KSH biztosít az adatfelvétel idejére.  

A munkavégzés időtartam: 2022. október 17. - november 20. 

A számlálóbiztosok kiválasztása a helyi népszámlálási felelős (jegyző) feladata. A 
számlálóbiztosi feladatok ellátására a kiválasztást követően elektronikus oktatási 
rendszerben (e-learning) történő egyéni felkészülést követően, sikeres vizsga 
letétele után köthető szerződés. 

Követelmények a számlálóbiztossá váláshoz: 

 nagykorú, cselekvőképes személy, 
 saját eszköz megléte, internetelérés a felkészüléshez (PC, laptop, tablet stb.) , 
 e-mail cím, telefonszám. 

A kiválasztásnál előnyt jelent: 

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

A számlálóbiztosok díjazásban részesülnek a 362/2020. (VII. 23.) Korm. rendelet 3. 
számú melléklete alapján: 

 kapcsolatfelvétel, címellenőrzés, aktualizálás tekintetében címenként 350 Ft , 
 összeírás körébe tartozó címenként 380 Ft, 
 összeírt személyenként 730 Ft, 



 
 felkészülési és kapcsolattartási díjként 25.000 Ft. 

Amennyiben számlálóbiztosnak szeretne jelentkezni és a feltételeknek is megfelel, kérem, 
hogy a www.veszprem.hu honlapon vagy a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán 
(Óváros tér 9.) elérhető jelentkezési lapot kitöltve, aláírva, beszkennelve küldje meg a 
nepszamlalas@gov.veszprem.hu e-mail címre, vagy postai úton Veszprém MJV 
Polgármesteri Hivatala 8200 Veszprém, Óváros tér 9. címre, de beadhatja személyesen is 
az Ügyfélszolgálaton. 

Ha kérdése van a számlálóbiztosi jelentkezéssel vagy a népszámlálással kapcsolatban, azt 
felteheti a nepszamlalas@gov.veszprem.hu e-mail címen, vagy a 88/549-154, 88/549-263, 
88/549-382 telefonszámok valamelyikén. 

 

 

 dr. Dancs Judit 
 jegyző, népszámlálási felelős 
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