
 
JELENTKEZÉSI LAP 

a népszámlálás számlálóbiztosi feladataira 

1. Főbb adataim: 

Név: ............................................................................................................................................  

Születési név:  .............................................................................................................................  

Születési hely, idő:  ....................................................................................................................  

Anyja neve:  ...............................................................................................................................  

Lakcím:  ......................................................................................................................................  

Bejelentett tartózkodási hely:  ....................................................................................................  

Telefonszám:  .............................................................................................................................  

E-mail cím:  ................................................................................................................................  

2. Iskolai végzettség:   alapfok   középfok   felsőfok 

 

3. Nyelvismeret:  …………………………………………………………………….. 

 

4. Gazdasági aktivitás:   foglalkoztatott teljes munkaidőben  

 foglalkoztatott részmunkaidőben 

 munkanélküli  nyugdíjas 

 egyéb, éspedig: ……………………… 

5. Foglalkoztatottként hol dolgozik:  központi igazgatás és intézményei 

 önkormányzat és intézményei 

 társadalmi, nonprofit, civil szervezet 

 vállalati vállalkozói terület 

 egyéb, éspedig: ……………………… 

6. Részt vett korábban kérdezőként lakossági típusú adatfelvételben? 

 Igen, mégpedig:   népszámlálás, próbaszámlálás, mikrocenzus 

     általános mezőgazdasági összeírás 

     egyéb KSH-s lakossági összeírás 

     egyéb interjú típusú adatfelvétel 

 Nem 



7. Mely település(ek)en tudna számlálóbiztosként dolgozni?  

 

 Boncodfölde  Böde    Dobronhegy  Hottó  

 Kustánszeg   Németfalu    Salomvár   Teskánd  

 

8. Nyilatkozom, hogy a számlálóbiztosi munkához rendelkezem: 

 

- saját eszközzel és interneteléréssel a felkészüléshez (olyan informatikai eszköz, amely 

segítségével meg lehet tekinteni az e-learning tananyagot és vizsgázni tud, pl.: PC, 

laptop, tablet) 

- elektronikus és telefonos elérhetőséggel (a folyamatos és hatékony kapcsolattartás 

érdekében rendelkezik mobiltelefonnal és e-mail címmel) 

 

9. Nyilatkozom, hogy a számlálóbiztosi munka elvégzéséhez az alábbi tulajdonságokkal, 

készségekkel rendelkezem: 

 

 jó fellépés, beszélőképesség       udvarias magatartás 

 konfliktuskezelő képesség        motiváltság 

 határidők pontos betartása        fizikai erőnlét, terhelhetőség 

 magabiztos számítógépes ismeret       tanulási készség 

 kapcsolatteremtő és kommunikációs készség     empátia 

 helyismeret, tájékozódási, térképkezelési készség   lelkiismeretesség, precizitás 

 rugalmas időbeosztással és állandó elérhetőség     titoktartás 

________________________________________________________________ 

 Az adatkezelési tájékoztatót elolvastam és megértettem. 

 Kijelentem, hogy kifejezett hozzájárulásomat adom ahhoz, hogy a jelentkezési lapomon 

feltüntetett adataimat a KSH és a Teskándi Közös Önkormányzati Hivatal Adatkezelési 

tájékoztatójának 1. pontja szerint kezelje. 

 Külön hozzájárulásomat adom ahhoz, 

 Nem adom hozzájárulásomat ahhoz, 

hogy a KSH átadja a Call Center részére az általam megadott telefonszámomat és e-mail 

címemet, abból a célból, hogy az adatszolgáltató kérésre azt megismerhesse. 

 

Alulírott kijelentem, hogy büntetlen előéletű vagyok.  

 

Kelt:……………….., 2022. …………………………. 

 

                                                           ________________________________ 

                                                          Jelentkező aláírás 

* A jelentkezési lap a jelentkező aláírása nélkül nem érvényes. 

A jelentkezési lap megfelelő rovatai X-szel jelölendő! 

https://www.ksh.hu/kerdoivek/ac2020/adatkezelesi_tajekoztato_ac2000_osszeirok_toborzasa.pdf

