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ÉRTESÍTÉS 
NÉPSZÁMLÁLÁS 2021 

,, asszisztált népszámlálás,, 
(azok részére  akik ezt korábban nem tudták megtenni 2021.március 31-ig– elsősorban idősebb 

lakosainknak) 

 
Az asszisztens segítségével történő népszámlálásra  

2021 május 3.-a és június 13.-a között 
kerül sor Szlovákiában.  
Az időpontokat a Szlovák Közegészségügyi Hivatal hagyta jóvá. 
Az ország minden lakosának kötelező részt vennie az elektronikus úton történő 
népszámláláson. 
 

1. A központi assisztens segítsége 
 
Az említett időszakban a kialakított adatfelvételi ponton vehetnek részt a lakósok , azaz 
Községi Hivatalon Doborgazon, ahol segítenek kitölteni a népszámlálási kérdőívet. 
Az adatfelvételi ponton egyedül vagy asszisztens segítgségét választva lehet regisztrálni.  
 
Ügyfélfogadási idő adatfelvételi ponton: 
 
Hétfő:  07:30 – 12:00 13:00 – 15:00 
Kedd:  07:30 – 12:00 13:00 – 15:00 
Szerda: 08:00 – 12:00 13:00 – 17:00 
Csütörtök: 07:30 – 12:00 13:00 – 15:00 
Péntek: 07:30 – 12:00 - 
 
  
A kapcsolattartó pontot bárki felkeresheti. Az asszisztált népszámlálást  azok vehetik 
igénybe, akik bármilyen oknál fogva nem tudták maguk kitölteni az elektronikus 
népszámlálási ívet 2021. március 31-ig., főleg az internet-hozzáféréssel nem rendelkező 
és  idősebb lakosaink. 
 
 

2. Mobil asszisztens segítsége 
A lakosok házhoz menő asszisztens (mobil asszisztens) segítségét is igénybe vehetik.  
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Jelentkezni a 031/554 81-62 telefonszámon lehet, ahol megadja a teljes nevét, címét 
hogy a mobil asszisztens felvehesse Önnel a kapcsolatot és meglátogathatja Önt az 
otthonában az előre megegyezett időpontban. 
A mobil asszisztens segítségét azon lakosok igényelhetik, akik betegség miat nem 
tudnak személyesen elmenni az adatfelvételi pontra. 
 
 
 
 
 
Figyelmeztetés: 
Az asszisztens segítségével történő népszámlálás vonzhatja a csalókat. Ezzel 
kapcsolatban felhívjuk  a figyelmüket, hogy az asszisztált népszámlálás időtartama 
alatt sem fog senki önszántából kopogtatni az ajtónkon és nem léteznek papír alapú 
kérdőívek sem, csakis elektronikus kérdőívek, melyeket tablet, telefon vagy 
számítógép segítségével lehet kitölteni. Minden házhoz rendelt asszisztens 
rendelkezni fog a megfelelő igazolvánnyal, amelyet érkezéskor fel kell mutatnia. Ha 
fennáll a gyanú, hogy egy csaló asszisztensnek adja ki magát, értesíteni kell a 
rendőrséget és a községet. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 


