A Szlovák Köztársaság Belügyminiszteri Hivatalának Bűnmegelőzési Osztálya a Szlovák Köztársaság Statisztikai
Hivatalával együttműködve alapvető információkat és ajánlásokat fogalmaz meg arra vonatkozóan, hogyan ne váljunk
hamis népszámlálási asszisztensek áldozatává vagy potenciális áldozatává az adott időszakban
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Hogyan történik az asszisztált népszámlálás?
+

		

+
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Az önkormányzat/város által létrehozott kapcsolattartó ponton működő
asszisztensen keresztül.
Egy mobilasszisztensen keresztül, aki a terepen dolgozik, és a népszámlálást a helyszínen és az elöre megbeszélt idöpontban végzi.

Mire figyeljünk, ha mobiltelefonos
asszisztenst rendelünk?
+

Ellenőrizze, hogy a mobilasszisztens-szolgáltatás megrendeléséhez
szükséges telefonszám helyes-e.
+ A mobilasszisztenssel saját kezdeményezésére kell kapcsolatba lépni.
+ Maga a népszámlálás nem telefonbeszélgetés formájában történik,
		
csak a mobil asszisztens szolgáltatást rendeli meg telefonon:
			 - telefonon keresztüli beszélgetéskor megadja a vezeték- és
				 keresztnevet, az utcát, a házszámot és a telefonszámot, egyéb
				 adatot nem kell szolgáltatni.
			 - a mobilasszisztens kapcsolatba lép Önnel, hogy megbeszélje
				 az adott idöpontot.
		

Az IK tevékenységéről további információt a https://prevenciakriminality.sk
További részletek:
Prevencia kriminality
prevencia_kriminality www.minv.sk
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Hogyan működik maga a népszámlálás?
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A mobilasszisztens rendelkezik népszámlálási asszisztensi kártyával
(kérheti annak felmutatását), és ha nem biztos benne, ellenőrizze az
aszisztens személyazonosságát az önkormányzat/város kapcsolattartó
pontján.
Előfordulhat, hogy a népszámlálásra nem kerül sor közvetlenül az
Ön otthonában.
Készítse elő a születési számát, mielőtt a mobilasszisztens megérkezik.
A népszámlálási űrlap kérdései nem tartalmaznak Ön számára kényes
kérdéseket, a tulajdonával, az egészségével kapcsolatban stb.
A népszámlálás nem követeli meg, hogy átadja és aláírja a dokumentumokat.
A népszámlálást követően igazolást kérhet az asszisztenstől, hogy
a népszámlálásra sor került, amelyet csak egyszer adtak ki.
A mobilasszisztens nem kér készpénzt, ezeket a szolgáltatásokat
ingyenesen nyújtjuk.
A teljes népszámlálás során tartsa be a Szlovák Köztársaság
kormányának a COVID-19 terjedésének megakadályozására vonatkozó
jelenlegi intézkedéseit.

Abban az esetben...
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...ha valaki más, mint az önkormányzat / város megköveteli, hogy bírságot
fizessen mert nem végezte el a népszámlálást, ne fizesse ki ezt a bírságot.
Ez csalás lehet, ezért azonnal lépjen kapcsolatba a rendőrséggel a 158as szám alatt, és tájékoztassa az önkormányzatot/várost. Az önkormányzat/város mindig csak írásban ad ki bírságot.
...ha maga a népszámlálás ellentétben volt a fenti intézkedésekkel, léjen
kapcsolatba az önkormányzattal/várossal a helyzet ellenőrzése
érdekében.
...ha gyanítja, hogy csalást vagy más bűncselekményt követtek el Ön vagy
szerettei ellen, azonnal lépjen kapcsolatba a rendőrséggel a 158-as
számon vagy a bűncselekmények áldozatainak információs irodájánál
(IK) minden egyes regionális városban:

IK Pozsony - 0961/046 014 vagy 0908 794 281
IK Besztercebánya - 0961/605 790 vagy 0908 734 357
IK Nagyszombat - 033/5564709 vagy 0908 796 448
IK Trencesén - 032/74 11 250 vagy 0908 799 580

IK Nyitra - 037/6549324 vagy 0908 798 671
IK Zsolna - 041/511 74 25 vagy 0908 796 256
IK Eperjes - 051/7082458 vagy 0908 796 810
IK Kassa - 055/6001445 vagy 0908 734 961
(e-mail: pomocobetiam@minv.sk)

