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Számlálóbiztosi jelentkezési lap 

(A jelentkezési lapot nyomtatott nagy betűkkel kérjük kitölteni!) 
 
 

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

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

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

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

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

6. Életkor: ……………… 

7. Iskolai végzettség:  
Középfok 
Felsőfok 

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 
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11. 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) 

 
12. Nyilatkozom, hogy a számlálóbiztosi munka elvégzéséhez az alábbi 
tulajdonságokkal, készségekkel rendelkezem: 

• jó fellépés, beszélőképesség, udvarias magatartás,  
• konfliktustűrő képesség tájékozódási készség, helyismeret, 
• határidők pontos betartása, fizikai erőnlét, terhelhetőség, 
• magabiztos számítógépes ismeret, tanulási készség 
• kapcsolatteremtő és kommunikációs készség, 
• empátia, titoktartás, lelkiismeretesség, precizitás 

 
Adatkezelési tájékoztatás a jelentkezéssel kapcsolatban: 
Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal, mint Adatkezelő (székhely: 4440 Tiszavasvári, 
Városháza tér 4., képviseli: Dr. Kórik Zsuzsanna jegyző) 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. 
Érintetti joggyakorlást, az Adatkezelő kötelezettségeit, valamint az Adatkezelőnek a 
népszámlálással kapcsolatos részteles adatvédelmi tájékoztatóját a Hivatal 
honlapján ismerheti meg. 
 

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

A jelentkezési lap aláírásával engedélyezem, hogy a Tiszavasvári 
Polgármesteri Hivatal a szükséges személyes adataimat továbbítsa a Központi 
Statisztikai Hivatal felé, továbbá, hogy a közölt személyes adataimat a Központi 
Statisztikai Hivatal és Tiszavasvári Polgármesteri 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. 
 



ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 
a 2022. évi népszámlálás lebonyolításában közreműködő számlálóbiztosok jelentkezéséhez 

 

 
AZ ADATKEZELŐ ADATAI 

 

Az adatkezelő neve, székhelye  Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal       
4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. 

Az adatkezelő képviselője Dr. Kórik Zsuzsanna jegyző 

Az adatkezelő honlapja www.tiszavasvari.hu 

Az adatkezelés jogalapja Az adatkezelés az adatkezelőre ruházott közhatalmi 
jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat 
végrehajtásához szükséges. 
GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont 

Az adatkezelés célja A 2022. évi népszámlálás lebonyolításában 
közreműködő számlálóbiztosok toborzása 

Az adatkezeléssel érintett adatok név, lakcím, születési hely, születési idő, 
telefonszám, iskolai végzettség, a feladat ellátásához 
szükséges kompetenciák 

A személyes adatok címzettje vagy 
címzettjei 

Az Adatkezelő kiválasztási eljárásban részt vevő 
munkatársai, Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal 
Gazdálkodási Osztály, KSH.  

A személyes adatok tárolásának 
időtartama 

5 év, de a kiválasztásra nem került érintettek adatai 
a kiválasztási eljárást követő 10 napon belül törlésre 
kerülnek. 

 

 

TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETT JOGAIRÓL 
 

 
Felhívjuk figyelmét hogy Önnek, mint a hivatalunknál személyes adatok kezelésében 
érintettnek 

a) joga van ahhoz, hogy részletesen tájékozódhasson minden tényről, amely az Ön 
személyes adatainak kezelésével kapcsolatos (így különösen a személyes adatai 
kezelésének céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és adatfeldolgozásra jogosult 
személyek köréről, az adatkezelés időtartamáról, az adatok megismerésére jogosult 
személyek köréről, az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati 
lehetőségeire valamint a vonatkozó főbb jogszabályi helyekről), 

b) kérheti a személyes adatainak kiegészítését, helyesbítését,   
c) a törvényben meghatározott esetekben tiltakozhat az Ön személyes adatainak kezelése 

ellen, illetve  
 



d) joga van továbbá a felügyeleti hatósághoz panaszt benyújtani (Nemzeti Adatvédelmi 
és Információszabadság Hatóság, http://naih.hu, telefonszám: +36 (1) 391-1400, 
postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu), illetve 
jogorvoslatért bírósághoz fordulni. Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék 
hatáskörébe tartozik, a per – az Ön választása szerint – az Ön lakhelye vagy 
tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Amennyiben Ön külföldi 
állampolgár, úgy a lakhelye szerint felügyeleti Hatósághoz is benyújthatja panaszát. 

 
Kérjük Önt, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulna panaszával – 
egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében – keresse meg 
hivatalunkat (postacím: 4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4., e-mail cím: 
tvonkph@tiszavasvari.hu), vagy a hivatal adatvédelmi tisztviselőjét: KMS-DATA Bt. 
(postacím: 4900 Fehérgyarmat, Borsodi u. 6. I/3., e-mail cím: kmsdatabt@gmail.com). 
 
A személyes adatok kezelése tekintetében a főbb irányadó jogszabályok a természetes 
személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2016/679 rendelete (GDPR), illetve az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.). 

 
További információk az adatkezelési tájékoztatónkban olvasható, amely hivatalunk honlapján 
- www.tiszavasvari.hu - található.  
 
 
 
 
 


