
 
 

Számlálóbiztosi jelentkezési lap 

  
A kitöltött és aláírt jelentkezési lapot a Városház utcai portán elhelyezett 

gyűjtődobozba kérjük leadni. 

 
  

1. Név: ………………………..…………………………………………………………...  

2. Lakcím: .……………………………..………………………………………………  

3. Levelezési cím: …………………………………................................................... 
(Ha eltér a lakcímtől)  

4. Telefonszám: ………………………………………………………………………....  

5. E-mail cím : …...…………………………..……………………..……………………  

6. Életkor: ………………  

7. Iskolai végzettség:   

 

8. Gazdasági aktivitás:  

Foglalkoztatott   Teljes munkaidőben vagy   

Részmunkaidőben  

 Munkanélküli  

 Egyéb: ……………………………………………………..  

9. Amennyiben foglalkoztatott, hol dolgozik:  

  Önkormányzat  

  Egyéb  

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

Igen, mégpedig:   

   Népszámlálás, próbaszámlálás, mikrocenzus  

   Egyéb interjú típusú adatfelvétel  
Nem  

  
    
Ezúton kijelentem, hogy jelentkezésem a fenti munkára az alábbi kitételeknek 
maradéktalanul megfelel:   

• van saját elektronikai eszközöm (pl.: PC, laptop, tablet) internet hozzáféréssel,  

• jártas vagyok érintőképernyős készülékek használatában. 
 

középfok 
felsőfok 
 



 

 

 

Kiválasztásom esetén vállalom, hogy az adatfelvétel ideje alatt a KSH-n kívül 
más szervezet vagy személy részére az érintett címek és személyek esetében 
adatgyűjtést, valamint kereskedelmi ügynöki tevékenységet nem végzek, illetve 
a sajtónak nem nyilatkozom. 

Igen 

Nem  
 

Nyilatkozom, hogy magabiztos számítógépes ismerettel rendelkezem: legalább 
alapvető vagy felhasználó szintű számítógépes ismeretem van, illetve 
érintőképernyős készülékek használatában jártas vagyok. 
 

Igen 

Nem  
 
Vállalom a számlálóbiztosi munkával járó napi folyamatos munkavégzést, és a 
jelentős fizikai, szellemi igénybevételt, valamint a felkészülés során az új 
ismeretek önálló elsajátítását, a vizsgázási kötelezettséget. 
 

Igen 

Nem  
 
Vállalom, hogy a kapott válaszokat bizalmasan kezelem, nem élek vissza velük, 
nem adom át és nem mutatom meg harmadik személynek. 
 

Igen 

Nem  
 
Kijelentem, hogy rendelkezem helyismerettel Kaposvár területén, valamint 
megfelelő tájékozódási, térképkezelési képességgel. 
 

Igen 

Nem  
 
Vállalom az állandó elérhetőséget (mobiltelefon, e-mail) az adatfelvétel 
időszakában. 
 

Igen 

Nem  
 
Nemzetiségi nyelvet ismerek. 

Igen 

Nem  
 

Igen válasz esetén az ismert nemzetiségi nyelv: ……………………………… 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Adatkezelési tájékoztatás a jelentkezéssel kapcsolatban:  
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, mint Adatkezelő (székhely: 7400 
Kaposvár, Kossuth tér 1., képviseli: dr. Csillag Gábor jegyző, az adatvédelmi tisztviselő 
elérhetősége: torvenyesseg@kaposvar.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 a) pontja 
alapján az adatkezelés az érintett önkéntes hozzájárulásán alapul. Az adatkezelés 
célja a népszámlálás 2022. évi lebonyolításában közreműködő számlálóbiztosok 
toborzása.  

A számlálóbiztosként kiválasztott érintett személyes adatai a feladat-ellátáshoz 
szükséges megbízási szerződés megkötéséhez felhasználásra kerülnek, a 
kiválasztásra nem kerülő érintettek adatai a népszámlálási pótösszeírás lezárultát 
követően 3 napon belül törlésre kerülnek. 

Érintetti joggyakorlást, az Adatkezelő kötelezettségeit, valamint az Adatkezelőnek a 
népszámlálással kapcsolatos részteles adatvédelmi tájékoztatóját a Hivatal 
Népszámlálási tájékoztató oldalán, az alábbi linken ismerheti meg: 

https://kph.kaposvar.hu/data/dl/adatkezelesi_tajekoztato_szamlalobiztosoknak.pdf  

 

Az adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat megismertem és tudomásul vettem, ennek 
megfelelően jelentkezem a 2022. évi népszámlásban való részvételre.   
  

A jelentkezési lap aláírásával engedélyezem, hogy kiválasztásom esetén Kaposvár 
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala a szükséges személyes adataimat 
továbbítsa a Központi Statisztikai Hivatal felé, továbbá, hogy a közölt személyes 
adataimat a Központi Statisztikai Hivatal és Kaposvár Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatala a népszámlálás 2022. évi előkészítési és összeírási 
szakaszában adatgyűjtés szervezési célból kezelje.  

Tudomásul veszem, hogy bizonyos személyes adataimat (név, számlálóbiztosi 
azonosító, elérhetőség) a KSH-hoz érkező megkeresés esetén az összeírási területen 
érintett adatszolgáltató állampolgárnak azonosítás céljából megadja. 

Tudomásul veszem, hogy a jelentkezési lap kitöltése nem jelenti automatikusan a 

számlálóbiztosi munkára való felvételt. A jelentkezés eredményéről minden jelentkezőt 

a megadott emailcímen a Hivatal értesít. 

 

 

 

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

Jelentkező aláírása*  

* A jelentkezési lap a jelentkező aláírása nélkül nem érvényes.  
  

https://kph.kaposvar.hu/data/dl/adatkezelesi_tajekoztato_szamlalobiztosoknak.pdf

