SZÁMLÁLÓBIZTOSI JELENTKEZÉSI LAP
A jelentkezéseket a helyi önkormányzatnál (jegyzőnél) leadott, aláírt Jelentkezési lapon
fogadjuk 2011. júliustól.

1. Név:

………………………..……………………………………………………

2. Telefonszám:
3. Lakcím:

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

4. Levelezési cím:

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

(Ha eltér a lakcímtől)

5. E-mail cím (ha van):
6. Életkor:

……………………………..…………………………..

………………

7. Iskolai végzettség:
Alapfok
Középfok
Felsőfok
8. Gazdasági aktivitás:
Foglalkoztatott

Teljes munkaidőben vagy
Részmunkaidőben

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

9. Amennyiben foglalkoztatott, hol dolgozik:
Központi közigazgatás és intézményei
Önkormányzat
Társadalmi, nonprofit, civil, érdekképviseleti szervezet
Vállalati, vállalkozói terület
Egyéb

10. Részt vett-e már korábban kérdezőként lakossági típusú adatfelvételben?
Igen, mégpedig:

Népszámlálás, Próbaszámlálás, Mikrocenzus
Általános mezőgazdasági összeírás, Ültetvény-összeírás
Egyéb KSH-s lakossági összeírás
Egyéb interjú típusú, nem KSH-s adatfelvétel

Nem

11. Milyen nyelve(ke)n beszél (ill. tudja megértetni magát) a magyar nyelven kívül?
Nyelvek:

……………………………………………………………………………
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12. Melyik megyében (ill. a fővárosban) tudna számlálóbiztosként dolgozni?
Bács-Kiskun
Baranya
Békés
Borsod-Abaúj-Zemplén
Budapest
Csongrád
Fejér

Győr-Moson-Sopron
Hajdú-Bihar
Heves
Jász-Nagykun-Szolnok
Komárom-Esztergom
Nógrád
Pest

Somogy
Szabolcs-Szatmár-Bereg
Tolna
Vas
Veszprém
Zala

13. Mely településen, és azon belül mely településrészen (utcákban, köztereken) tudna
számlálóbiztosként dolgozni?
Település:

…………………………………………………………………………………………..

Településrész/ utcák/ közterek:

…………………………… …………………………………....

14. A népszámlálási munka feltétele egy előzetes tananyag áttekintése, elsajátítása.
Milyen lehetősége van arra, hogy ezt a tananyagot átnézze? Több választ is
megjelölhet!
van internetes hozzáférése (otthon vagy máshol)
internet nincs, de hozzáfér olyan számítógéphez, amelyen CD/ DVD-t lejátszható
van TV-hez kapcsolódó DVD lejátszó (amin filmet is lehet nézni)
csak papír formában tudja elolvasni a tananyagot

15. A kérdezői munkához sokféle tulajdonságra, készségre, megfelelő hozzáállásra van
szükség. A munkát az alább felsoroltak tudatában tudja-e vállalni vagy sem?

- jó fellépés, beszélőkészség, meggyőző erő
-

udvarias magatartás
olvasható írás
konfliktustűrő képesség
tájékozódási készség, helyismeret

- az ismeretanyag alapos elsajátítása és részvétel
-

-

a tantermi oktatáson
határidők pontos betartása
az útmutatások, előírások pontos követése
fizikai erőnlét, terhelhetőség
szeptember 27 - október 31. között állandó
rendelkezésre állás

a népszámlálásban való kérdezői munkát a fentiek tudatában vállalja

Hozzájárulásomat adom ahhoz, hogy nevem és telefonszámom a Központi Statisztikai Hivatal a
népszámlálás adatfelvételi szakaszában a számlálókörzetemben lakó adatszolgáltatók
tájékoztatása céljából megadja.
Kelt:…………………………………………

…………………………………
Jelentkező aláírása*

Hozzájárulásomat adom ahhoz, hogy az itt közölt adataimat a Központi Statisztikai Hivatal és a
település polgármesteri hivatala a 2011. évi népszámlálás előkészítési és összeírási
szakaszában adatgyűjtés szervezési célból kezelje.
Kelt:…………………………………………

…………………………………
Jelentkező aláírása*
** A jelentkezési lap csak a jelentkező aláírásával érvényes.
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