
 

   
 

 

7. melléklet 

 

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS 
(tájékoztató jellegű iratminta) 

 
 

amely létrejött egyrészről a ………………………………………. Polgármesteri Hivatal 

/ Közös Önkormányzati Hivatal (székhely: ……………………….……..………………) 

képviseli: …………………………., mint Megbízó, másrészről: 

 

Név:  
 

Születési név:       

Születési hely, idő:       

Anyja neve:      

Lakcím:     

Adóazonosító jel:      

TAJ szám:      

Bankszámla szám:      
    

mint Megbízott között a következő feltételekkel: 

 

1. A Megbízó a Megbízottat az alábbi feladat ellátásával bízza meg: 

 

A „2022. évi Népszámlálás” elnevezésű adatfelvétel számlálóbiztosi 

feladatainak ellátása az alábbiak szerint:  

 

• a címjegyzékeken szereplő valamennyi cím felkeresése,  

• a körzet területén található, de a címjegyzéken nem megjelenített címek új 

címként való felvétele,  

• valamennyi címen a címellenőrzés, címjavítás elvégzése, az eredmény 

dokumentálása, 

• az internetes önkitöltést nem választó háztartások felkeresése a 

felkeresések eredményének dokumentálása, az adatszolgáltatók 

tájékoztatása és az ott lakók kikérdezésével a szükséges számú és típusú 

kérdőívek kitöltése.  

Megbízott kikérdezéses módszerrel, tableten végzi a kérdőív kitöltését.  

 

Megbízott a feladatot a Népszámlálás 2022 – Útmutató számlálóbiztosok részére 

című útmutató és az elektronikus tananyagban foglaltak szerint köteles elvégezni.  

 

Megbízott (számlálóbiztos) számára kijelölt település(ek):………………………….   

A kijelölt településen belül, a Megbízott számára kijelölt körzetekről és címekről 

Megbízó a szerződéskötéskor tájékoztatja Megbízottat.  



 

   
 

 

7. melléklet 

 

2. A megbízási jogviszony a szerződés Felek általi aláírásának napján kezdődik, és 

2022. ………………………….. napjáig tartó határozott időre szól. 

 

3. A Megbízott a megbízást a Megbízó érdekeinek megfelelően a Megbízó utasítása 

alapján köteles teljesíteni, egyúttal köteles figyelembe venni az elektronikus 

tananyagban, valamint az 1. pontban megjelölt útmutatóban foglaltakat. Megbízott 

a szerződés teljesítését személyesen, a Megbízó által Megbízott részére átadott 

elektronikai eszközzel – tablettel – köteles ellátni. 

 

Megbízott az átvett eszközökért anyagi felelősséggel tartozik. A Ptk. 6:519 § 

valamint 6:522 § rendelkezései alapján az átvett eszközök körében bekövetkező 

károsodás esetén a Megbízottat teljes kártérítési felelősség terheli.  

 

4. Megbízott az összeírási feladatokat kizárólag személyesen látja el, egyéb 

közreműködőt (családtagot, ismerőst) nem vehet igénybe, akadályoztatása esetén 

annak tényét haladéktalanul jelzi Megbízó kapcsolattartója felé. Megbízott a 

Megbízó által Megbízott részére átadott tablet meghibásodásáról köteles a 

Megbízót haladéktalanul értesíteni. 

 

5. Megbízott az összeírási feladat adatvédelmi előírásait betartva kötelezi magát arra, 

hogy adatszolgáltatót az összeírás megkezdése előtt tájékoztatja az adatkezelés 

jogszerűségéről.  

 

6. Megbízott kötelezi magát arra, hogy az összeírási feladatok ellátásához az 

adatszolgáltatóval a kapcsolatfelvételt kizárólag a Megbízó által hivatalosan 

megadott csatornán – cím felkeresése - kezdeményezi. Megbízott tudomásul veszi, 

hogy nem kezdeményezhet kapcsolatfelvételt az adatszolgáltatóval, illetve 

előzetesen nem gyűjthet, és nem használhat fel információkat az adatszolgáltatóról 

a közösségi oldalakon (Facebook, Instagram, Twitter, stb.). A Megbízott 

adatszolgáltatótól személyigazolásra alkalmas okmányt, egyéb dokumentumot 

nem kérhet.  

 

7. Megbízott tudomásul veszi, hogy az adatszolgáltató által megadott adatokról, az 

elektronikusan kitöltött kérdőívekről, vagy azok egyes részleteiről másolatot, 

kivonatot, fotót, feljegyzést, jegyzetet, vagy papíralapú kitöltést készítenie tilos. 

Megbízott tudomásul veszi, hogy a kérdőív kitöltése közben hang- vagy videó 

felvételt nem készíthet, arra adatszolgáltatótól engedélyt sem kérhet, illetve az 

interjú során az adatszolgáltatóról egyéb módon tudomására jutott információkat 

sem oszthatja meg mással. 

 

8. Megbízott tudomásul veszi, hogy az adatszolgáltató lakásába, az összeírás 

helyszínéül szolgáló helyiségbe kizárólag az ott lakók, vagy azzal rendelkezni 

jogosultak engedélye nélkül nem léphet be, az adatszolgáltatás helyszínéről, azok 

elrendezéséről fénykép- vagy videó felvételt, vázlatrajzot, vagy egyéb feljegyzést 

nem készíthet. 

 

9. Megbízott tudomásul veszi, hogy a sajtó részére nyilatkozatot jelen összeírás 

tárgyában Megbízóra és a népszámlálás végrehajtását lebonyolító Központi 

Statisztikai Hivatalra (továbbiakban: KSH) vonatkozóan Megbízó, illetve KSH 
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nevében nem tehet, a nyilatkozattételre irányuló sajtó megkeresést haladéktalanul 

továbbítja a Megbízó kapcsolattartója felé. 

 

10. Megbízott tudomásul veszi, hogy amennyiben megbízásának nem tesz eleget, a 

vonatkozó utasításokban foglaltaktól szándékosan vagy gondatlanul eltér, és 

ezáltal nem megfelelő minőségben végzi el a feladatot, vagy a feladat elvégzésével 

szemben bármilyen jogos kifogás merül fel, köteles azt hibátlanul újból, 

díjmentesen elvégezni. 

 

Amennyiben ennek a Megbízott nem tesz eleget, azt a Felek olyan súlyos 

szerződésszegésnek tekintik, mely alapot ad a Megbízó részéről a jelen szerződés 

azonnali hatállyal való megszüntetésére. 

 

Megbízott tudomással bír arról, hogy Megbízónak törvényi kötelezettségei 

betartása miatt különösen fontos érdeke fűződik jelen szerződés szerződésszerű 

és határidőben történő teljesítéséhez. 

 Megbízott az összeírt kérdőíveket és a meghiúsulási információkat, offline 

működés esetén a munkabefejezést követően azonnal, de legkésőbb az összeírási 

nap végéig köteles továbbítani a Megbízó felé azáltal, hogy az elektronikai 

eszközön a mobil adatforgalmat biztosítja, majd a szinkronizálás gomb 

megnyomásával az adatokat továbbítja. Online működés esetén az adatok 

automatikusan átküldésre kerülnek Megbízó részére. 

A feladatok megvalósításának minőségét és folyamatos előrehaladását a Megbízó 

részéről a felülvizsgáló a KSH részéről a területfelelős és a minőségellenőr 

jogosultak ellenőrizni. 

11. A feladat elvégzéséért a szerződés díjtétel mellékletében meghatározott jogcímek 

szerint és mértékben jogosult díjazásra. Megbízott díjazása a tableten 

elektronikusan rögzített kikérdezések alapján kerül megállapításra. Ezen 

elektronikus állományokat Megbízó képviselője ellenőrzi. 

 

12. A megbízási díj csak abban az esetben fizethető ki Megbízott részére, ha: 

- a feladat szerződés szerinti teljesítését …………………….. leigazolta, 

 

- az összeírásra kiadott tablettel elszámolt, a számlálóbiztosi igazolványt 

Megbízó részére visszaszolgáltatta. 

 

 

A megbízási díjból a Megbízó a csatolt nyilatkozatok alapján a hatályos 

jogszabályok szerinti levonásokat teljesíti. 

 

13. A megbízási díj kifizetésére a feladat elvégzését követően kiadott teljesítésigazolás 

alapján – amely részletesen tartalmazza a kifizetés jogcímeit, a felkeresett címeket 

–, legkésőbb a teljesítésigazolás kiadását követő ……….. napjáig kerül sor, a 

Megbízott fent megjelölt bankszámlájára történő átutalással/postai úton történő 

utalással. 
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14. A Megbízott tudomásul veszi, hogy a hazai és az európai uniós adatvédelmi és 

statisztikai jogszabályok alapján a tudomására jutott adatokat sem megbízatásának 

ideje alatt, sem annak megszűnése után nyilvánosságra hozni, mással közölni, 

elrejteni vagy megsemmisíteni tilos. 

 

15. A Megbízott az összeírás alkalmával a hozzá rendelt körzetekben más feladatot, 

népszámláláshoz nem köthető tevékenységet (pl. a címjegyzékben meghatározott 

címeken előfizetés-gyűjtés, aláírásgyűjtés, más összeírás, ügynöki és politikai 

tevékenység) nem végezhet, az összeírás során megismert adatokat saját célra, 

üzleti tevékenységhez nem használhatja fel. Ezen rendelkezés nem korlátozza a 

Megbízott azon jogát, hogy a jelen megbízás időtartama alatt munkaviszonyt, vagy 

más munkavégzésre irányuló jogviszonyt létesítsen. 

 

16. Felek tudomásul veszik, hogy jelen szerződést az arra jogszabályban feljogosított 

szervek - ideértve az Állami Számvevőszéket és a Kormányzati Ellenőrzési Hivatalt 

is - jogosultak ellenőrizni. Ebben a körben üzleti, illetve egyéb titokra nem lehet 

hivatkozni, Megbízott köteles megadni a felülvizsgálók által kért felvilágosítást és a 

kért dokumentumokat rendelkezésre bocsátani. 

 

17. Szerződő Felek a jelen megbízási szerződést, mint ügyleti akaratukkal mindenben 

megegyezőt, jóváhagyólag írják alá, és annak rendelkezéseit magukra nézve 

kötelezőnek ismerik el. 

 

18. Jelen szerződésre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény vonatkozó 

rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 

19. A Megbízott a szerződés aláírásával igazolja a Megbízó Adatkezelési 

tájékoztatójának – KSH és Önálló polgármesteri hivatal / Közös önkormányzati 

hivatal adatkezelési tájékoztatója felülvizsgálók, számlálóbiztosok részére - 

megismerését és elfogadását. A Tájékoztató teljes tartalma a  

www.nepszamlalas2022.hu oldalon érhető el. Felek rögzítik, hogy az Adatkezelési 

tájékoztató jelen szerződés mellékletét képezi.  

 

20. Megbízott jelen szerződés aláírásával egyidejűleg kijelenti, hogy nagykorú, 

cselekvőképes, büntetlen előéletű. 

 

21. Felek a jelen okiratban szövegezett megállapodást, annak elolvasása és 

értelmezése után helybenhagyólag írják alá. Jelen megállapodás ……. eredeti 

példányban készült, melyből ………. példány a Megbízót, ……. példány a 

Megbízottat illeti meg. 

 

 

……………..………….., 2022. ……………………………… 

 

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

                       Megbízó                                                                  Megbízott 
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DÍJTÉTEL MELLÉKLET 
a ….…………./2022 iktatószámú számlálóbiztosi megbízási szerződéshez 

 

A 2022. évi népszámlálás települési munkáiban részt vevők feladatainak díjtételei a 

362/2020. (VII.23.) Korm. rendelet 3. számú melléklete szerint:   

Megnevezés   Díjak  

   

Fővárosi kerület, 
megyei jogú 

város, külterület 

Többi 
település 

  

Kapcsolatfelvétel, címellenőrzés, aktualizálás ………….Ft ………….Ft / cím 
Lakás, lakott üdülő, lakott egyéb lakóegység, 
intézet ………….Ft ………….Ft / cím 

Személy kérdőív ………….Ft ………….Ft / kérdőív 

Egyéb szervezés ………….Ft ………….Ft / cím 
 

 

*A címek ismeretében a felsorolás bővíthető  

A közlekedési, átjárási, kapcsolattartási, valamint az oktatáson való részvétel és az 

arra való beutazás egységes költséget a „felkészülési és kapcsolattartási díj” 

tartalmazza, mely számlálóbiztosonként 25.000,- Ft, azaz huszonötezer forint. A 

szerződés idő előtti megszűnése esetén a „felkészülési és kapcsolattartási díj” 

teljesítményarányosan kerül kifizetésre. 
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TITOKTARTÁSI NYILATKOZAT  

 

Alulírott …………………………………………… kijelentem, hogy a Népszámlálás 2022 

– Útmutató számlálóbiztosok/felülvizsgálók1 részére című dokumentumban 

(különösen, az Adatvédelmi, adatkezelési tudnivalókban) és az elektronikus 

tananyagban (különösen az Adatvédelmi tananyagban) rögzített elvárásokat 

megismertem és azokat a Megbízási szerződésben rögzített feladat ellátása során 

magamra nézve kötelezően elfogadom. 

Vállalom különösen, hogy 

- a feladatellátásom során kapott válaszokat, illetve a tudomásomra jutott egyéb 

információkat bizalmasan kezelem; 

- a tudomásomra jutott adatokat más személy nem ismerheti meg (beleértve a 

családtagokat, a népszámlálásban közreműködő egyéb szereplőket, a 

jegyzőket, területfelelősöket, más számlálóbiztosokat is);  

- az elektronikus kérdőívekről vagy azok egyes részleteiről másolatot, kivonatot, 

fotót, feljegyzést, jegyzetet, papír alapú kitöltést nem készítek, azokról 

összesítést nem végzek; 

- a megismert adatokat saját célra, üzleti tevékenységéhez nem használom fel. 

Tudomásul veszem, hogy a fenti szabályok megszegése esetén szabálysértési, 

polgári jogi és büntető jogi felelősséggel tartozom.  

Kijelentem, hogy a hazai és uniós adatvédelmi és statisztikai jogszabályok, különösen 

a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő 

védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet 

hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 

rendeletében (általános adatvédelmi rendelet) foglaltakat, valamint a hivatalos 

statisztikáról szóló, 2016. évi CLV. törvény vonatkozó rendelkezéseit megismertem és 

magamra nézve kötelezőnek tartom.  

Tudomásul veszem, hogy a tudomásomra, birtokomba jutott adatokat a hivatkozott 

szerződésben megjelölt feladaton kívül tilos bármiféle egyéb módon felhasználni, 

feldolgozni, terjeszteni, vagy harmadik személy rendelkezésére bocsátani. Ezen 

kötelezettségek a hivatkozott szerződés megszűnése után is hatályban maradnak. 

 

Kelt:………………………, 2022. ……………………. 

 

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

                                                               Név 

 

 
1 Megfelelő aláhúzandó 


