
 

Az asszisztens segítségével történő népszámlálásra 2021.05.03 - tól 
2021.06.13 - ig kerül sor. 
 
A 2021-es első elektronikus népszámlálás az utolsó szakaszába érkezik. Az asszisztens 
segítségével történő népszámlálás a covid automatával és a Szlovák Közegészségügyi 
Hivatal döntésével összhangban fog lezajlani . A Szlovák Statisztikai Hivatal elnökének 
döntése értelmében az asszisztált népszámlálásra Szlovákia területén 2021.05.03 - tól 
2021.06.13 - ig kerül sor. (6 hétig fog tartani).  
 
Mi az asszisztens segítségével történő népszámlálás ? 
 
Az asszisztens segítségével történő népszámlálást az önkormányzatok a Szlovák Statisztikai 
Hivatallal együttműködve bonyolítják le. A népszámlálás sztacionáris és mobil számláló 
asszisztensek segítségével fog lezajlani.  
 
Az asszisztens segítségével történő népszámlálás lebonyolítása  
 
Az önkormányzatok kontakthelyeket hoznak létre a városok ill. községek területén. A 
kontakthelyeken a lakos megszámlálhatja magát az ott rendelkezésre álló technikai 
eszközök segítségével, valamint igénybe veheti a sztacionáris számlálóasszisztens 
segítségét. A lakos bármelyik kontakthelyen megszámlálhatja magát függetlenül az állandó 
lakhelyétől. Komárom területén a következő 4 kontakthely lett létrehozva: 
 
Komáromi Városi Hivatal - Ügyféliroda  
94501, Klapka György tér 1   
Tel: 0352851309 
 
Ügyfélfogadási idő  
H: 9.00-12.00; 13.00-15.00;  
K: 9.00-12.00; 13.00-14.30;  
Sz: 9.00-12.00; 13.00-16.30;  
Cs: 9.00-12.00; 13.00-14.30;  
P: 9.00-12.00; 13.00-13.30 
 
Komáromi Városi Rendőrség  
94501, Vársor u., 3692  
Tel: 0948120205 
 
Ügyfélfogadási idő  
H: 9.00-12.00; 13.00-15.00;  
K: 9.00-12.00; 13.00-15.00;  
Sz: 9.00-12.00; 13.00-16.30;  
Cs: 9.00-12.00; 13.00-15.00;  
P: 9.00-12.00; 13.00-15.00 
 
Komáromi Információs Iroda - KIK  
94501, Klapka György tér  
Tel: 0948543524 
  
Ügyfélfogadási idő 
H: 9.00-12.00; 13.00-14.30;  
K: 9.00-12.00; 13.00-14.30;  
Sz: 9.00-12.00; 13.00-14.30;  
Cs: 9.00-12.00; 13.00-14.30;  
P: 9.00-12.00; 13.00-14.30 
 



 
Szövetség a Közös Célokért iroda  
94501, Kossuth tér., 244/3  
Tel: 0917345836  
 
Ügyfélfogadási idő  
H: 8.00-15.00;  
K: 8.00-15.00;  
Sz: 8.00-15.00;  
Cs: 8.00-13.00 
P: - 
 
  
A lakosoknak lehetőségük lesz mobil számláló asszisztens segítségét igényelni, aki 
otthonukban keresi fel őket és tablet segítségével megszámlálja. A mobil számláló 
asszisztenst a lakos telefonon igényelhet a call centrum-on ill. a városi hivataltól. 
 
 A call centrum telefonszáma: 02 20 92 49 19 
A városi hivatal telefonszáma:   035/2851 205, 035/2851 361 
 
 A mobil számlálóasszisztens telefonon egyezteti az adott lakossal a látogatásának 
időpontját. 
  
Járványügyi biztonság 
 
Mivel az asszisztens segítségével történő népszámlálásra a COVID-19 járvány idején kerül 
sor, ezért megelőzö intézkedések lesznek végrehajtva. Mindegyik kontakthelye fertőtlenítve 
lesz, a sztacionáris számlálóasszisztens kézfertőtlenítővel és kesztyűvel fog rendelkezni. A 
mobil számláló asszisztensek szintén fel lesznek szerelve védőeszközökkel. 
 
Miről lehet felismerni a számlálóasszisztenst ?  
 
Mindegyik mobil számláló asszisztens rendelkezni fog igazolvánnyal amelyet felmutat a 

lakossal való találkozáskor. Az igazolványnak tartalmaznia kell az asszisztens kereszt és 

vezetéknevét, az asszisztens identifikátorát és az igazolvány nyilvántartási számát.  

A SZÁMLÁLÓASSZISZTENS IGAZOLVÁNYA - MINTA 

 

FIGYELEM !  
 
Fontos megjegyezni hogy az asszisztált népszámlálás során KÉRÉS NÉLKÜL SENKI SEM 
KERESI FEL a lakosokat ! Csak azokat a lakosokat keresik fel, akik az ilyen irányú igényüket 
telefonon bejelentették. Ezért nyomatékosan kérjük a lakosokat, hogy idegen személyeket 
ne engedjenek be az otthonukba. A telefonon jelentkező asszisztens személyazonosságát a 
lakosok telefonon leellenőrizhetik a városi hivatalnál.  

 


