
 

 

SZÁMLÁLÓBIZTOSI JELENTKEZÉSI LAP  
A jelentkezéseket a Hatvani Polgármesteri Hivatalhoz leadott, aláírt Jelentkezési lapon fogadjuk 

2022. július 1. napjától. 
 

1. Név:      ………………………..…………………………………………………… 
 
2. Telefonszám:      ………………………………………………………………… 
 
3. Lakcím:      ….…………………………………………………………………….. 
 
4. Levelezési cím:      …………………………………......................................... 
 (Ha eltér a lakcímtől) 
 
5. E-mail cím:       ……………………………..………………………….. 
 
6. Életkor:      ……………… 
 
7. Iskolai végzettség:  

 
 

Alapfok 

 

Középfok 

 

Felsőfok 

 
8. Gazdasági aktivitás: 

 

 Foglalkoztatott    Teljes munkaidőben vagy  

 Részmunkaidőben 

 Munkanélküli 

 Egyéb:       …………………………………………………….. 

 
 
 

9. Amennyiben foglalkoztatott, hol dolgozik: 
 

  Központi közigazgatás és intézményei 

  Önkormányzat 

  Társadalmi, nonprofit, civil, érdekképviseleti szervezet 

  Vállalati, vállalkozói terület 

  Egyéb 

 
 
10. Részt vett-e már korábban kérdezőként lakossági típusú adatfelvételben? 

 

Igen, mégpedig:   Népszámlálás, Próbaszámlálás, Mikrocenzus 

    Általános mezőgazdasági összeírás 

    Egyéb KSH-s lakossági összeírás 

     Egyéb interjú típusú, nem KSH-s adatfelvétel 

Nem 

 
 

11. Milyen nyelven beszél a magyar nyelven kívül? 
 
Nyelvek:       …………………………………………………………………………… 



 
 
 
12. Hatvanon belül mely településrészen tudna számlálóbiztosként dolgozni? 
 
Településrész/ utcák/ közterek:      ……………………………  ………………………………….... 
 
 
13. A népszámlálási munka feltétele, az e-learning tananyag elsajátítása, valamint a 

sikeres vizsga.  
 

  rendelkezik saját eszközzel és interneteléréssel amelyen meg tudja tekinteni  

      az e-learning tananyagot és vizsgázni is tud. 
 

              rendelkezik elektronikus és telefonos elérhetőséggel 

 
 
14. A kérdezői munkához sokféle tulajdonságra, készségre, megfelelő hozzáállásra van 

szükség.  
  

- jó fellépés, beszélőkészség, meggyőző erő 

- empátia 

- az ismeretanyag alapos elsajátítása és sikeres 
vizsga 

- udvarias magatartás 

- tanulási készség 

- lelkiismeret, precizitás 

- titoktartás 
 
 

- határidők pontos betartása 

- helyismeret, tájékozódási készség 

- október 1. és november 20. közötti 
rendelkezésre állás 

 
 

 
Hatvan Város Polgármesteri Hivatala kiegészítő adatkezelési tájékoztatója a személyes 

adatoknak a 2022. évi népszámlálásra számlálóbiztosnak történő jelentkezéssel 

kapcsolatos kezeléséről 

 

1. Az adatkezelés célja:  Az adatkezelés célja a 2022. évi népszámlálás végrehajtása 
érdekében Hatvan Város területére vonatkozóan 
számlálóbiztosi hálózat létrehozása, számlálóbiztosok 
megbízása. 

2. Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés az (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi 
rendelet (a továbbiakban: GDPR) 6. cikk (1) bekezdés e) pontja 
alapján Hatvan Város Önkormányzatának Jegyzőjére, mint a 
Hatvani Polgármesteri Hivatal vezetője (a továbbiakban: 
adatkezelő) ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása 
érdekében szükséges, tekintettel a 2021. évi népszámlálásról 
szóló 2018. évi CI. törvény 4.§ (2) bekezdésére és a 362/2020. 
(VII. 23.) Korm. rendelet 3.§ (1) bekezdésére. 

3. A személyes adatok 
címzettjei (aki, vagy amely 
szervezet részére a 
bejelentés továbbításra 
kerül): 

Az adatkezelő a számlálóbiztosok kapcsolattartáshoz 
szükséges adatait továbbítja a Központi Statisztikai Hivatal 
(1024 Budapest, Keleti Károly utca 5–7., Tel.: (+36-1) 345-6000) 
részére. 

4. Az adatok megőrzése: Az adatokat tartalmazó iratot az adatkezelő a közfeladatot ellátó 
szervek iratkezelésére vonatkozó jogszabályi követelmények 
szerint iktatja, és az iktatott iratok között az önkormányzati 
hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról szóló 78/2012. 
(XII.28.) BM rendelet alapján az irattárba helyezést követő 10 
évig kezeli.  
 Ezt követően a köziratokról, a közlevéltárakról és a 
magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény, 
illetve a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános 



követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet. 
szerint levéltárba adandó iratokban foglalt adatok kivételével az 
adatkezelő az adatot törli (iratokat selejtezi), illetve a levéltárba 
adással a személyes adatok kezelése az adatkezelőnél 
megszűnik. 

5. Egyéb információk: Az adatkezelés további részleteiről személyesen a Hatvani 

Polgármesteri Hivatal székhelyén (3000 Hatvan, Kossuth tér. 2.) 

vagy az Önkormányzat honlapján (www.hatvan.hu) 

tájékozódhat. 

 
 

Az adatkezelésről szóló tájékoztatást megértettem. Tudomásul veszem, hogy a Központi 
Statisztikai Hivatal és Hatvan Város Polgármesteri Hivatala a népszámlálás adatfelvételi 
szakaszában nevemről és telefonszámomról a számlálókörzetemben lakó adatszolgáltatókat 
tájékoztatja. 
 
 

  a népszámlálásban való kérdezői munkát a fentiek tudatában vállalom. 
 
 
Kelt:…………………………………………  ………………………………… 

Jelentkező aláírása* 

* A jelentkezési lap csak a jelentkező aláírásával érvényes. 

http://www.hatvan.hu/

