
Jelentkezés a 2022. évi népszámlálás 
lebonyolításában közreműködő számlálóbiztosoknak 

 
A kitöltött és aláírt jelentkezési lap leadható személyesen: 

a Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal portáján 
(6600 Szentes, Kossuth tér 6.) vagy 

postai úton: 
Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal 

6600 Szentes, Kossuth tér 6. levélcímen (a borítékra írják rá „Népszámlálás”), 
valamint 

a nepszamlalas@szentes.hu email címre elküldhető. 
 
 

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

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

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

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

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

6. Életkor: ……………… 

7. Iskolai végzettség: (az iskolai végzettséget igazoló dokumentum 
másolatának csatolása szükséges) 

Alapfokú 
Középfokú 
Felsőfokú 

8. Gazdasági aktivitás: 
 Foglalkoztatott    Teljes munkaidőben vagy  

 Részmunkaidőben 
 Munkanélküli 
 Egyéb: …………………………………………………….. 

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

Igen, mégpedig:  
 Népszámlálás, próbaszámlálás, mikrocenzus 
 Egyéb interjú típusú adatfelvétel 

Nem 
 
 
Ezúton kijelentem, hogy jelentkezésem az alábbi kitételeknek maradéktalanul 
megfelel: 

•  cselekvőképes vagyok, 18. életévemet betöltöttem, 

https://dunafoldvar.hu/storage/media/files/onkormanyzat/nepszamlalas-2022/jelentkezesi-lap-20220506.pdf
https://dunafoldvar.hu/storage/media/files/onkormanyzat/nepszamlalas-2022/jelentkezesi-lap-20220506.pdf
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• van saját elektronikai eszközöm (pl.: PC, laptop, tablet, telefon) internet 
hozzáféréssel, email címmel, 

• jártas vagyok érintőképernyős készülékek használatában, 
• mellőzöm a népszámlálás idején más adatgyűjtési és kereskedelmi ügynöki 

tevékenységet.  
 

Adatkezelési tájékoztatás a jelentkezéssel kapcsolatban: 
 
A Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal, mint Adatkezelő (székhely: 6600 Szentes, 
Kossuth tér 6., képviseli: Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője) 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 e) pontja alapján az adatkezelés az Adatkezelő 
közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához 
szükséges.  
A személyes adatok a nyilatkozatok irattározására vonatkozó szabályok szerint 
kerülnek megőrzésre. 
 
 
 
 
A jelentkezési lap aláírásával engedélyezem, hogy a Szentesi Közös Önkormányzati 
Hivatal a szükséges személyes adataimat továbbítsa a Központi Statisztikai Hivatal 
felé, továbbá, hogy a közölt személyes adataimat a Központi Statisztikai Hivatal és a 
Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal a 2022. évi népszámlálás előkészítési és 
összeírási szakaszában adatgyűjtés szervezési célból kezelje. 
 
 
 
 
Kelt:…………………………………………  ………………………………… 

Jelentkező aláírása* 
 
* A jelentkezési lap a jelentkező aláírása nélkül nem érvényes. 
 
 


