
 

 

JELENTKEZÉSI LAP 
 

– számlálóbiztosoknak – 

Alulírott 

név:  

 .................................................................................................... 

születési név:  
.................................................................................................... 

születési hely és idő:  

 .................................................................................................... 

anyja neve: 

 .................................................................................................... 

lakcím:  

 .................................................................................................... 

levelezési cím:  

(Ha a levelezési cím a bejelentett állandó 

lakcímmel megegyezik, úgy ezt a rovatot nem 

kell kitölteni.) .................................................................................................... 

telefonszám:  

 .................................................................................................... 

e-mail cím: 

 .................................................................................................... 

 

ezúton jelentkezek a 2022. évi népszámlálási eljárás keretében Debrecen Megyei Jogú Város közigazgatási 

területén ellátandó számlálóbiztosi feladatokra. 

 

Egyéb információk 

 

Iskolai végzettség:      középfokú   felsőfokú 

 

 

Nyelvismeret:   ………………… nyelv  alapfokú   középfokú   felsőfokú 

 

 

Gazdasági aktivitás:     foglalkoztatott 

       nyugdíjas 

       munkanélküli 

       egyéb 

 

Foglalkoztatottként hol dolgozik:   központi igazgatás és intézményei 

       önkormányzat és intézményei 

       társadalmi, nonprofit, civil, érdekképviseleti szervezet 

       vállalati, vállalkozói terület 

       egyéb 

 

Részt vett-e már korábban kérdezőként lakossági típusú adatfelvételben vagy egyéb társadalmi típusú 

feladatellátásban?     igen   nem 

 



 

 

A jelentkezési lap aláírásával nyilatkozom, hogy megfelelek a feladatellátáshoz szükséges követelményeknek, 

miszerint számlálóbiztos olyan nagykorú, cselekvőképes személy lehet, akinek legalább középfokú végzettsége 

van és rendelkezik legalább felhasználói szintű számítógépes ismerettel, továbbá saját informatikai eszközzel és 

interneteléréssel, valamint a folyamatos és hatékony kapcsolattartás érdekében mobiltelefonnal és e-mail címmel. 

Kijelentem, hogy büntetlen előéletű vagyok. 

 

Vállalom, hogy 

– az egyéni felkészülést követően vizsgakötelezettségemnek határidőben eleget teszek,  

– az adatfelvétel ideje alatt a Központi Statisztikai Hivatalon kívül más szervezet vagy személy részére az érintett 

címek és személyek esetében adatgyűjtést, valamint kereskedelmi ügynöki tevékenységet nem végzek, a sajtónak 

csak a Központi Statisztikai Hivatal előzetes engedélyével nyilatkozhatok,  

– a tudomásomra jutó adatokat jogszerűen, célhoz kötötten és bizalmasan kezelem,  

– a számlálóbiztosi feladatokat a vonatkozó jogszabályok (így különösen a 2018. évi CI. törvény és a 362/2020.  

(VII. 23.) Korm. rendelet) alapján, a Központi Statisztikai Hivatal és a helyi népszámlálási felelős (valamint az 

általa kijelölt népszámlálási koordinátor, népszámlálási referens, felülvizsgáló) útmutatásai és irányítása szerint 

végzem.  

 

A Debrecen Megyei Jogú Város honlapján közzétett, számlálóbiztosokra vonatkozó adatkezelési tájékoztatót 

megismertem, az abban foglaltak szerint személyes adataim kezeléséhez és a KSH által meghatározottak szerinti, 

adatszolgáltatók részére történő továbbításához hozzájárulok.  

 

 

 

Kelt: ……………………………………       

 

 

 

 

 

 

…............................................................ 

                                                                                                             aláírás 


