Mikrocenzus 2016
Vprašanja in možni odgovori
na elektronskem osebnem vprašalniku
Posredovanje podatkov je na podlagi Zakona s številko X. iz leta 2015 obvezno.
Podatki se lahko uporabljajo le za statistične namene.
1. Spol:
– moški
– ženski
2. Čas rojstva:
… leto … mesec … dan
3.1. Državljanstvo:
– madžarsko
– madžarsko in tuje državljanstvo, in sicer: …
– ni madžarsko, in sicer: …
– brez državljanstva:
3.2. Od kdaj imate madžarsko državljanstvo?
– od rojstva
– od leta …
4.1. Naslov, ki je označen v vprašalniku o stanovanju:
– kraj stalnega prebivališča
– kraj začasnega prebivališča
– neprijavljen naslov
4.2. Iz katerega pravnega naslova stanujete tu?
– lastnik(ca) (imetnik pravice do uporabe) oz. zakonec, partner, sorodnik lastnika
– najemnik celotnega stanovanja oz. zakonec, partner, sorodnik najemnika
– najemnik celega stanovanja ali njegov sorodnik
– najemnik določenega dela stanovanja
– stanovalec ustanove
4.3. Koliko časa živite tu?
– od rojstva naprej
– od … leto … mesec naprej
5. Kje ste bivali prej?
naziv naselja na Madžarskem; v primeru tujega naslova trenutni naziv države; v
primeru članice EU oz. sosednje države Madžarske naziv naselja
6. Naslov bivališča v času rojstva?
naziv naselja na Madžarskem; v primeru tujega naslova trenutni naziv države; v
primeru članice EU oz. sosednje države Madžarske naziv naselja
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7. Ali poleg naslova, ki je označen v vprašalniku o stanovanju, imate še kakšen naslov
bivanja?
V primeru več naslovov označite vse!
–
–

nimam
imam, in sicer:
na Madžarskem prijavljeno stalno bivališče:
naziv naselja na Madžarskem
na Madžarskem prijavljeno začasno bivališče:
naziv naselja na Madžarskem
na Madžarskem neprijavljen naslov bivanja:
naziv naselja na Madžarskem
v tujini:
v primeru tujega naslova trenutni naziv države; v primeru članice EU oz.
sosednje države Madžarske naziv naselja

8. Na katerem naslovu živite?
– na prijavljenem stalnem bivališču
– na prijavljenem začasnem bivališču
– na neprijavljenem naslovu
– v tujini
9. Ali ste po letu 2000 živeli manj kot eno leto zunaj Madžarske?
– da
– ne
10.1. Ali ste živeli stalno vsaj eno leto zunaj današnjega območja Madžarske?
Če ste živeli večkrat zunaj današnjega območja Madžarske odgovorite na vprašanje glede na
to, kje ste živeli zadnjič!
– ne nem
– da, in sicer:
v primeru tujega naslova trenutni naziv države; v primeru članice EU oz.
sosednje države Madžarske naziv naselja
10.2. Kakšno dejavnost ste opravljali v tujini?
Navedite glavno dejavnost!
– delo
– učenje, strokovna praksa
– drugo
10.3. Kaj je bilo vaše značilno delo, poklic v tujini?
…
10.4. Kdaj se je začelo vaše bivanje v tujini?
– rojeni ste v tujini
– ... leto … mesec
10.5. Kdaj ste se vrnili oziroma kdaj ste se dejansko preselili na Madžarsko?
– tudi zdaj se nahajate v tujini
– … leto … mesec
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11. Kakšno je vaše zakonito družinsko stanje?
– samski, samska
– poročen/a
– vdovec/vdova
– očen/a
– registriran življenjski partner
– vdovec življenjski partner
– ločen življenjski partner
12.1. V primeru, če ste poročeni, datum sklenitve sedanjega zakona:
– … leto … mesec
Kdaj ste sklenili sedanji registrirani partnerski odnos? (V primeru registriranih
partnerjev)
– … leto … mesec
12.2. Ali živite skupaj s svojim zakoncem?
– da
– ne
Ali živite skupaj s svojim registriranim partnerjem? (V primeru registriranih
partnerjev)
– da
– ne
13.1. Ali imate življenjskega partnerja?
– Nimam
– imam, začetek sedanjega partnerskega odnosa: … leto … mesec
13.2. Ali s svojim življenjskim partnerjem živite v istem stanovanju?
– da
– ne
14. Zaporedna številka gospodinjstva, kateremu pripadate
zaporedna številka gospodinjstva: …
15. Kakšna je Vaša vloga v družini (gospodinjstvu)?
– mož, žena
– registriran partner (istospolni)
– življenjski partner/ka
– oče samohranilec z otrokom/mama samohranilka z otrokom (če otrok ne živi v
partnerskem odnosu)
– otrok (tudi rejenec/ka, posvojen otrok)
– sorodnik v prvem kolenu (starši, stari starši, ki živijo skupaj z družino)
– drug sorodnik
– oseba, ki ni sorodnik
– samotar/ka (v gospodinjstvu ne živi druga oseba)
16.1. Število živorojenih otrok:
… otrok
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16.2. Kdaj so se rodili otroci?
prvi (najstarejši) otrok: … leto … mesec
drugi otrok: … leto … mesec
tretji otrok: … leto … mesec
četrti otrok: … leto … mesec
peti otrok: … leto … mesec
:
v primeru dvajsetih ali več otrok starost najmlajšega otroka: … let …. mesecev
17.1. Ali obiskuje jaslice, vrtec, osnovno šolo (otroci od 0 do 8. leta starosti)
– ne
– hodi v jaslice
– hodi v vrtec
– hodi v osnovno šolo

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Se trenutno šolate? (starejši od 8 let)
ne
hodi v osnovno šolo
udeležujem se poklicnega usposabljanja ki ne daje mature (poklicna šola začeta pred
letom 2016, specialna poklicna šola oziroma začetek usposabljanja v poklicni srednji
šoli pred letom 2016)
obiskujem gimnazijo
udeležujem se poklicnega usposabljanja ki daje maturo (začetek usposabljanja v
srednji poklicni šoli pred letom 2016 oziroma začetek usposabljanja v poklicni gimnaziji
pred letom 2016)
udeležujem se srednjega poklicnega usposabljanja po pridobitvi mature
udeležujem se višjega strokovnega usposabljanja
udeležuje se visokošolskega prvostopenjskega študija (BA/BSc)
udeležuje se univerzitetnega drugostopenjskega študija (MA/MSc)
udeležuje se visokošolskega ali univerzitetnega študija za pridobitev specializacije
udeležuje se doktorskega študija (PhD, DLA-)

17.2. Katere vrste izobraževanja se udeležujete?
– redna
– drugo
18. Kaj je Vaša Vaša najvišja zaključena šolska izobrazba?
– sem brez šolske izobrazbe
– nižja od 8. razreda osnovne šole
– 8. razred osnovne šole
– spričevalo iz poklicne šole
– spričevalo iz strokovne šole
– maturitetno spričevalo brez specializacije
– maturitetno spričevalo s specializacijo
– strokovno izobraževanje, pogojeno s končano maturo
– višješolsko (tudi akreditirano) spričevalo s specializacijo (pridobljivo le po letu 1998)
listina
– visokošolska (ali s tem ekvivalentna, npr. BA/BSc) listina
– univerzitetna (ali s tem ekvivalentna, npr. MA/MSc) listina
– doktorska izobrazba (PhD, DLA-)

4

19. Označite, koliko razredov, letnikov ste uspešno zaključili od
navedenih izobraževanj!
– osnovna šola … razred, letnik
– meščanska šola … razred
– poklicna šola … razred, letnik
– strokovna šola … razred, letnik
– gimnazija … razred, letnik
– srednja strokovna šola, tehnikum idr … razred, letnik
– strokovno izobraževanje, pogojeno s končano maturo … razred
– višje strokovno izobraževanje … razred
– visokošolski prvostopenjski študij (BA/BSc) … razred
– univerzitetni drugostopenjski študij (MAMSc) … razred
– visokošolski, univerzitetni študij za pridobitev specializacije … razred
– doktorski študij (PhD, DLA-) … razred
Najvišja šolska izobrazba
20.1. leto pridobitve izobrazbe:
… leto
20.2. vsrta izobraževanja:
– redna
– drugo
20.3. strokovne, poklicne izobrazbe: …
npr. zidar, radijski tehnik, inženir lesarstva, ekonomist, profesor angleškega jezika in
književnosti
21.1. Ali imate še kakšno izobrazbo?
Lahko iste ravni ali pridobljeno v okviru neformalnega izobraževanja!
… kosov
Na vprašanja v okviru 21.2–21.6. lahko odgovorite v zvezi s petimi pridobljenimi strokovnimi
izobrazbami.
21.2. naziv:
…
21.3. Ali je strokovna izobrazba pridobljena v formalnem izobraževanju?
– da
– ne
21.4. Kakšne ravni je izobrazba? (v primeru formalne izobrazbe)
– osnovna
– srednja
– višja, visoka

–
–
–
–

Ali je za pridobitev strokovne izobrazbe bila potreba pridobljena šolska
izobrazba? (V primeru neformalne poklicne izobrazbe)
potrebna je bila končana osnovna šola
potrebna je bila srednješolska izobrazba
potrebna je bila višja, visoka izobrazba
ni bilo predpisanih zahtev

21.5. leto pridobitve izobrazbe:
… leto
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21.6. vsrta izobraževanja:
– redna
– drugo
22. V katerem jeziku govorite? V katerem jeziku se lahko sporazumevate z drugimi?
– madžarsko
– drugi jeziki, in sicer: …
23. V katero skupino sodite od navedenih? (za starost od 0 do 14 let)
– otrok, ki obiskuje jaslice, vrtec, šolo
– otrok, ki ne obiskuje jaslic, vrtca, šole
– drugo, in sicer: …
V katero skupino sodite od navedenih? (starejši od 14 let)
Lahko podate tri odgovore, npr. če delate kot upokojenec/upokojenka, prosim označite vse
ustrezne skupine!
– dela (zaposlenec, podjetnik, družinski član, ki neguje drugega, priložnostni delavec,
javna dela, primarni proizvajalec, član zadruge, idr.)
– brezposeln, iskalec dela
– upokojenec na podlagi starostne penzije, starostna renta
– prejemam nadomestilo za invalidnost, rehabilitacijo oz. drugo nadomestilo zaradi
bolezni
– upokojenec na podlagi sorodstvene pravice
– dobiva porodniško nadomestilo
– dobiva oskrbnino
– otrok, ki hodi v jaslice, vrtec, učenec, študent
– oseba, ki živi iz svojega premoženja ali najemnine svoje nepremičnine
– gospodinja
– dobiva socialno pomoč
– drugo, in sicer: …
24. Ali ste v tednu pred zajemanjem teh podatkov opravljali vsaj eno uro prihodkovne
dejavnosti? (Ste delali med 24. in 30. septembrom 2016?)
– da
– ne, vendar imam delo, sem pa začasno odsotna
(npr. na dopustu, v bolniškem staležu, porodniškem dopustu)
– ne, ker nimam dela, sem upokojen(a), šolam se, sem na porodniškem dopustu ali
drugo
25. Ali ste aktivno iskali delo v prejšnjih štirih tednih?
– da
– ne
26. Če bi našli službo, bi lahko začeli delati v dveh tednih?
– da
– ne
27. Kdaj ste delali nazadnje?
– … leto … mesec
– nikoli ni delal
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28.1. Vaš poklic, področje dejavnosti (sedanji oz. zadnji):
…
28.2. V kateri vrsti zaposlitve delate (ste delali)?
– uslužbenec
– samostojni podjetnik
– delavec v kolektivnem podjetništvu
– delavec v zadrugi
– začasni delavec (na podlagi podjemne pogodbe, sezonski delavec, dninar)
– javni delavec (ki opravlja delo v javno korist)
– družinski član, ki samozaposlenim osebam pomaga pri izvajanju njihove dejavnosti
28.3. Ali imate (ste imeli) podrejenca, uslužbenca?
– nimam
– 1–2 osebi
– 3–9 oseb
– 10–19 oseb
– 20 ali več oseb
28.4. Koliko ur praviloma delate tedensko? (oziroma koliko ur ste delali nazadnje?)
– tedensko: … ur
– zelo različno
28.5. Za kakšen čas velja vaš sporazum? (oziroma za koliko časa je veljal nazadnje?)
– za nedoločen čas
– za določen čas, in sicer za: … mesecev
29. Njegova značilna dejavnost delodajalca (oziroma katera je bila glavna dejavnost
zadnjega delodajalca?) Prosim, da po možnosti navedete naziv, podjetje delodajalca!
…
30. Kje, v katerem naselju opravljate delo?
– v svojem stanovanju, domu (na naslovu, ki je označen v popisnem vprašalniku za
stanovanje)
– v s stanovanjem, domom (z naslovom, ki je označen v popisnem vprašalniku za
stanovanje) istovetnem naselju, okrožju v Budimpešti
– v drugem naselju, in sicer:
v primeru tujega naslova trenutni naziv države; v primeru članice EU oz.
sosednje države Madžarske naziv naselja
– v različnih naseljih (ne more označiti konkretnega naselja, ali okrožja v Budimpešti)
Kje obiskuje jaslice, vrtec, šolo? (Za otroke ki obiskujejo jaslice ali vrtec oz. učence brez
delovnega razmerja)
– v svojem stanovanju, domu (na naslovu, ki je označen v popisnem vprašalniku za
stanovanje)
– v s stanovanjem, domom (z naslovom, ki je označen v popisnem vprašalniku za
stanovanje) istovetnem naselju, okrožju v Budimpešti
– v drugem naselju, in sicer:
v primeru tujega naslova trenutni naziv države; v primeru članice EU oz.
sosednje države Madžarske naziv naselja
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31. Kateri narodnosti pripadate?
 madžarska
 bolgarska
 ciganska (romska)
 grška
 hrvaška
 poljska
 nemška
 drugo, in sicer: …
– ne želi odgovoriti









armenska
romunska
rusinsk
srbska
slovaška
slovenska
ukrajinska

32. Izmed prej označenih narodnosti pripadate še kateri?
 ne pripada drugi narodnosti
 madžarska
 armenska
 bolgarska
 romunska
 ciganska (romska)
 rusinsk
 grška
 srbska
 hrvaška
 slovaška
 poljska
 slovenska
 nemška
 ukrajinska
 drugo, in sicer: …
– ne želi odgovoriti
33. Kaj je Vaš materni jezik?
Možna sta največ dva odgovora!
 madžarska
 bolgarska
 ciganska (romani,
beas)
 grška
 hrvaška
 poljska
 nemška
 drugo, in sicer: …
– ne želi odgovoriti









armenska
romunska
rusinsk
srbska
slovaška
slovenska
ukrajinska






arabska
kitajska
ruska
vietnamska






arabska
kitajska
ruska
vietnamska






arabska
kitajska
ruska
vietnamska

34. Kateri jezik uporabljate ponavadi v družinskem, prijateljskem krogu?
Možna sta največ dva odgovora!
 madžarska
 armenska
 arabska
 bolgarska
 romunska
 kitajska
 ciganska (romani,
 rusinsk
 ruska
beas)
 srbska
 vietnamska
 grška
 slovaška
 hrvaška
 slovenska
 poljska
 ukrajinska
 nemška
 drugo, in sicer: …
– ne želi odgovoriti
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35. Ali vas je v preteklih šestih mesecih zdravstvena težava ovirala pri opravljanju
vsakdanjih opravil in če je odgovor pritrdilen, v kakšni meri? Prosimo, upoštevajte le
oviranost za preteklih 6 mesecev!
– huda oviranost
– zmerna oviranost
– ni bilo oviranosti
– ne želim odgovoriti
36. Imate kakšno trajno bolezen ali oviranost?
– nima nobene trajne bolezni, niti oviranosti
– ima trajno bolezen in tudi oviranost
– ima oviranost
– ima trajno bolezen (npr. visok pritisk, diabetes)
– ne želi odgovoriti
37. Katero vrsto oviranosti imate?
Možni so največ trije odgovori!
– gibalno oviran
– autist
– duševno oviran
– mentalno oviran (psihična okvara)
– ima govorne napake
– ima govorne motnje
 drugo, in sicer: …
– ne želi odgovoriti

–
–
–
–
–
–

slaboviden
slep
naglušen
gluh
gluho-slep
ima hude notranje organske okvare

39.1. V čem vas ovira Vaša trajna bolezen?
V vsaki vrsti lahko označite največ tri odgovore!
– samopreskrba (npr. oblačenje)
– vsakodnevno življenje (npr.
nakupovanje)
– učenje, delo
– ne ovira
– ne želi odgovoriti

–
–
–
–

družinsko življenje
vožnja
komunikacija, pridobitev, informacij
družabno življenje

39.2. V čem vas ovira Vaša oviranost?
V vsaki vrsti lahko označite največ tri odgovore!
– samopreskrba (npr. oblačenje)
– vsakodnevno življenje (npr.
nakupovanje)
– učenje, delo
– ne ovira
– ne želi odgovoriti

–
–
–
–

družinsko življenje
vožnja
komunikacija, pridobitev, informacij
družabno življenje

38. Kdaj je nastala Vaša oviranost?
V primeru več oviranosti upoštevajte najprej nastalo!
– je prirojena
– preden je začel/a hoditi v šolo
– v šolskih letih, toda pred 18. letom starosti
– po 18. letu, toda pred 45. letom starosti
– po 44. letu, toda pred 60. letom starosti
– po 60. letu starosti
– ne ve
– ne želi odgovoriti
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