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Анкета за жытло 
Подати дані подля Закона СХХХІХ од 2009 рока мусай!

Данї хоснувуть ся лем з цїлёв статістикы!

ЦЕНТРАЛНОЄ
СТАТІСТИЧНОЄ

ВЕДЕНЯ  

Адрес жытла

I. Данї за жытло

Ідентіфікаційный код: Інтернет код: –

АЙ..... НЇТ ....Чи є правилным переже надрукованый адрес?  

Обываноє місто (варош, село), район Будапешта

имня улицї 

нумер дома нумер земелного міста корпус пудїзд призем, шток двері

тип (ул., пров., пл. и т. д.)

Просиме исправити!

1.  Тип будовли?

приватний будинок, 1–3 квартелный дом.........................................

великый-, вадь многоквартельный дом............................................

дачна, будовля на отпочинок ...........................................................

не жытлова (прим.: державна установа, офісна, промислова) ......

2.  Тип жытловуй єдинкы?

квартель (приватный дом) ................................................................

загородный дом .................................................................................

инше (прим.: бовт, жылый фурґон и т. д.) ........................................

3.  Коли было побудованоє?

до 1919 ...............................................................................................

1919–1945...........................................................................................

1946–1960...........................................................................................

1961–1970...........................................................................................

1971–1980...........................................................................................

1981–1990...........................................................................................

1991–2000...........................................................................................

2001–2005...........................................................................................

не знам ...............................................................................................

2006 вадь пузднїйше .........................................................................

Честованый/а Пан/Панї!

Подля Закона СХХХІХ од 2009 рока у Мадярщинї 2011 рока має быти проведеноє исписованя жытельства. За сїм законом подаваня 
даних про вшыткых є мусай, збор даних проводить ся самосправованями, а фахова контрола є довжностёв Централного Статістичного 
Веденя.
Просиме заповненём анкет потримати свою повинность!

Спершу заповнїть Анкету за жытло, а пак тулько Анкет за собу, кулько чоловік бывать у хыжи. Данї подають ся за квартель, котрі ся 
находять за переже надрукованов адресов, и за людей, што жыють у нюй.

Індівідуална анкета має ся вуповныти
! - за каждого мадярського вадь загатарного горожанина, котрый зазвычай жыє у квартелї – приписано вадь неприписано – што обычно 

ночує в нюй, проводить ту булшу часть днюв за тыждень, воткы ходить до школы, на роботу (и тогды, кедь дочасно го не є, напр. 
пушов на лїчбу, за гатар, отпочивати вадь у гостї)

! - за тых особ, што постоянно приписанї на сей адрес, айбо
!   - жыють у колеґіумах, у наймануй квартелї и т. д., айбо періодично (раз до тыждня, каждї два тыжднї, раз до місяця) гев ся вертають,
!   - дочасно ся находять за гатарами, и общоє їх перебываня за гатарами не перевисшуэ 12 місяцюв. 

Мають  подати  ся данї на  0 годин суботы 1. октовбра 2011 рока.

На вопрос за жытло отвіты дають ся доростлов особов, што жыє у квартелї, вопрос індівідуалного вопросника по можности довжен 
отвічати самостойно тот, за кого выповнять ся анкета. Данї за дїтей подають родичі.

На каждый вопрос обычно дає ся єден отвіт. Там, де дає ся можность на позначеня дакулькох отвітув, позначаєме окреме. 

Отвіты на вопросы дають ся знаком «Х»       ,  вадь записаным у коцку числом, вадь текстом.

У єдну коцку записуйте єдно число, прим.:

Число пише ся у коцку з правого края, місяць все арабськыма числами, прим.: 

Текст пише ся у облача, прим.:   

Хыбну позначку «Х» мож перетягти:          Хыбноє число мож перетягти и коло нёго на чистум містї написати правилноє. 

У обведенї пунктіром коцкы просиме нич не писати, вто данї про обробленя інформації. Анкету заповнюйте розборливо синїм вадь 
чорным пером!

Дякуєме за сповпрацу и цїннї отвіты!

Др. Ґабріелла Вукович
Предсїдатель ЦСВ

3.2.1.14
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4.  З чого побудованоє?

валька, глина и т. п. з 
фундаментом l .......................

иншакоє..................................

не знам ...................................

валька, глина и т. п. без 
фундамента ...........................

цегла, камінь, друбнї блокы..

блочнї панелї .........................

дерево ....................................

середнї вадь великі блокы, 
бетон ......................................

5.  Як хоснувуть жытло?

реґуларно, обычно жыє ся, постояноє жытло .................................

лем на сезон.......................................................................................

хоснувуть на иншакі цїлї (прим.: офіс, дохторськый пункт) ............

квартира порожня, у квартирі не жыють ..........................................

6.  Ко властник квартелї?

фізична/ї особа/ы ...............................................................................

містноє самосправованя ...................................................................

друга орґанізація (прим.: фірма, церьков) .......................................

7.  Чи є у квартелї

7.1.  комнаты (булші 12 2  m ):

7.2.  комнаты (12   и менші):2 m

7.3.  кухня (4   и булше):2m

7.4. 2 кухня (менше 4 m ):

7.5.  купальня:

неє......

неє......

неє......

неє......

неє......

є...

є...

7.7.  инші поміщеня (прим.: сїны, 
комора): неє......є...

дб

дб

дб

7.6.  туалет (вєдно з купалнёв вадь 
окреме): неє......дб

Комната прим.: спалня, їдалня и приёмна!
Многоцїлёві поміщеня подїльте за призначенём (прим.: 
американську кухню на кухню и приёмну).
Просиме одмічати отвіт «НЕЄ»!

m2

Не рахуйте пивницю, пуд, 
ґараж, одкритый балкон, 
терасу!

8.  Яка обща площа квартелї?

9.  Квартель має електропроводку?

ай...... нїт .....

10.  Як ся забезпечує

10.1.  водожывеня?

10.2.  теплоє водожывеня?

з водовода, комуналного водотока .............................................

з централізованого водотока .......................................................

иншакым кіпом (прим.: котла централного отопленя, 
електричный вадь ґазовый бойлер и т. п.) .................................

неє теплоє водожывеня ...............................................................

з домашнёго водотока (напр. пумпов из студнї) .......................

неє водоводного жывеня .............................................................

11.  Де зливавуть каналізаційну воду?

централный каналізаційный ток .......................................................

автономноє зливаня (закрита каналізаційна яма) ...........................

в иншакоє місто, неє каналізаційного стоку.....................................

12.  Якоє отопленя?
ґазовый конвектор у кажду комнатї, кафелна 
печка ........................................................................

централноє отопленя (тепловод з теплостанції) 

неє отопленя ...........................................................

автономна централна, ґазова котелня про 
отопленя єдної вадь кулькох квартелюв ...............

14. вопрос

13. Чим отопляють? (Мож позначити не булше двох отвітув!)

природным ґазом з централного провода .......................................

зужваным ґазом з цістерны...............................................................

ґазовым балоном ...............................................................................

дрывами .............................................................................................

вуглём .................................................................................................

електриков..........................................................................................

мазутом...............................................................................................

алтернативныма енерґоносичами (прим.: сонця, землї) .................

іншими, а ипен: 

14. На кульки домоґаздувств дїляться вшыткі обывателї квартелї?

єдно .............................................

булше, а ипен:

у квартелї нико не жыє ...............

домоґаздувств

У єдно домоґаздувство 
односять ся тотї особы и їх 
утриманцї, котрі кельтувуть 
общі кошты на стравованя и 
каждоденнї потребы.

16. 
постояно приписаный, айбо перебывать за гатаром и
обща тривалость досїгать вадь досягне 12 місяцюв)

Число особ, што довжый час перебывавуть за гатаром:(ко ту 
За сякых індивідуалнї анкеты 

заповняти на треба!
особ

неє такых .................

II. Число люди, што жыють у квартелї
(єдну особу беруть на позур лем єден раз)

15.2.  
айбо дочасно перебывать за гатаром, 
обща тривалость не булше 12 місяцюв) 

Тотї, што дочасно находять ся за гатаром: (ко ту постояно жыє, Дале треба заповнити тулько 
анкет за особу, кулько особ є 
довєдна у пунктах 15.1., 15.2., 
15.3.

особ

особ

неє такых .................

15.1.  
проводить ту булшу часть днюв 
у тыждень, воткы ходить до школы, на роботу и т.п.)

Тотї, што зазвычай жыють у квартелї:(ко обычно ночує в нюй, 

15.3.  
сёв адресов, айбо
жыють у колеґіумах, у наймануй квартелї 
и лем раз до тыждня, до двох, до місяця приходять гев) 

Тотї, што періодично приходять дому:(ко постояно приписанї за 
особ

неє такых .................

неє такых .................
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Az Útmutatóban csak azokkal a kérdésekkel foglalkozunk, amelyeknél a kérdés hétköznapi, szokásos értelmezésén túl további segítséget is 

szükségesnek tartunk. Ha az itt találhatónál bővebb információra van szüksége, a részletes kitöltési utasítás megtalálható a www.nepszamlalas.hu 

honlapon.

Útmutató
a népszámlálási kérdőívek kitöltéséhez

2. kérdés: Az üdülő és az egyéb válasz csak akkor jelölhető, ha az 9. kérdés: A nem választ akkor kell megjelölni, ha a lakásba nincs 
lakott, azaz 2011. október 1-jén legalább egy személy lakik benne. bevezetve a villany. Ha azt a szolgáltató (pl. nemfizetés miatt) 
Ekkor a további kérdések az üdülőre, egyéb lakóegységre kikapcsolta, a lakást akkor is villanyvezetékkel ellátottnak kell tekinteni.
vonatkoznak. 12. kérdés: Ha a lakást többféle módon is fűtik, akkor a szobák fűtési 
6. kérdés: Ha a lakásnak magánszemélyen kívül más intézmény, módját kell megadni. Ha így sem adható egyértelmű válasz, a 
szervezet, vállalkozás is tulajdonosa, akkor a többségi tulajdoni arány leggyakrabban használt fűtési módot jelölje meg.
alapján kell a választ megjelölni. 14. kérdés: A lakás egy részét bérlő – ha van családja, családtagjaival 
7.6. kérdés: A lakásban lévő WC-k együttes számát kell beírni, együtt – mindig külön háztartásba tartozik.
függetlenül attól, hogy a WC külön helyiségben vagy pl. a fürdő- 15.1. kérdés: Azokat a személyeket is számolja ide, akik pl. 
szobában van. gyógykezelés, üdülés, rokonlátogatás miatt vannak átmenetileg távol.
8. kérdés: Ha nem tudja a lakás pontos alapterületét, kérjük, becsülje 16. kérdés: Ide azokat a személyeket kell sorolni, akik jelenleg 
meg! A lodzsa, a fedett terasz és fedett erkély alapterületének a felét, külföldön élnek, távollétük teljes időtartama elérte vagy várhatóan eléri 
tetőtér esetében az 1,9 m vagy magasabb belmagasságú területet kell a 12 hónapot, függetlenül attól, hogy időnként haza jönnek-e látogató-
a lakás alapterületéhez számítani. ba, vagy sem (pl. éves vagy hosszabb szerződéssel külföldön dolgoz-

nak). Személyi kérdőívet róluk nem kell kitölteni.

A LAKÁSKÉRDŐÍV KITÖLTÉSE

7. kérdés: Ha a lakáskérdőíven szereplőn kívül máshol is van lakcíme, Így pl. ha általános iskola 5. évfolyamára jár, akkor az általános iskola 
a megfelelő válasz melletti négyszögbe be kell írni a település nevét, sorába 4 évfolyamot kell írni; ha középiskolát végzett vagy oda jár, 
Budapest esetében a kerületet is. akkor az általános iskola és a megfelelő középiskola sorába is be kell 
10. kérdés: A jogi helyzetet vegye figyelembe. Akkor is a házas választ írni az elvégzett évfolyamokat; ha felsőfokú iskolát végzett vagy oda jár, 
jelölje, ha házastársától külön él, de törvényesen nem vált el. akkor az általános iskola, a megfelelő középiskola és felsőfokú iskola 
11.2. kérdés: Az igen választ kell megjelölni akkor is, ha házastársával sorába is be kell írni az elvégzett évfolyamszámokat.
nem azonos lakásban lakik, de a házastársi közösséget fenntartják. A Ha több azonos típusú iskolába járt, a végzett osztályok számát ne adja 
nem választ akkor jelölje, ha a házastársi közösség megszakadt, össze, közülük annak az iskolának az évfolyamszámát írja be, ahol a 
függetlenül attól, hogy azonos vagy külön lakásban élnek. legtöbb évfolyamot végezte el! Azoknál a főiskoláknál, egyetemeknél, 
12. kérdés Élettársi kapcsolatban élő az a személy, aki törvényes ahol az évfolyamok elvégzése kreditpontokhoz kötődik, csak a 
házasságkötés nélkül, tartósan házasságszerű kapcsolatban él, kreditpontok alapján ténylegesen befejezett évfolyamokat vegye 
függetlenül családi állapotától, és attól, hogy partnerével azonos vagy figyelembe! 
külön lakásban lakik. A kérdés egyaránt vonatkozik a bejegyzett, a 19. kérdés: Az előnyomtatott válaszlehetőségek sorrendje jelzi a 
nyilvántartásba vett és a bejegyzés, nyilvántartásba vétel nélküli megszerezhető végzettségek szintjét. Azt az egy választ kell 
élettársi kapcsolatban élőkre. megjelölni, amelyiknél nincs magasabb szintű befejezett végzettsége. 
14. kérdés: Ha több válaszlehetőség is vonatkozik Önre, akkor a Nem szabad figyelembe venni a tanfolyami végzettséget, valamint a 
felsorolásban előbb állót jelölje meg! felnőttképzés keretében szerzett szakmunkás-bizonyítványt, szakis-
Férj, feleség a közös háztartásban, törvényes házasságban élő férfi kolai oklevelet. A külföldön szerzett végzettségeket a hazai iskolafoko-
és nő. zatoknak megfelelően kell besorolni.
Élettárs válasz ennél a kérdésnél csak akkor jelölhető, ha élettársa is Általános (elemi, polgári) iskola 8. osztálynál, évfolyamnál alacsonyabb 
ugyanebben a háztartásban él, függetlenül attól, hogy bejegyzett, végzettségű az, aki csak az általános (elemi) iskola 1–7. osztályát vagy 
nyilvántartásba vett vagy bejegyzés, nyilvántartásba vétel nélküli a polgári iskola 1–3. osztályát végezte el. Ezt a választ jelölje meg 
élettársi kapcsolatról van szó. akkor is, ha csak a hatosztályos gimnázium 1. vagy a nyolcosztályos 
Gyermekével egyedül élő szülő az, aki házastárs, élettárs nélkül él gimnázium 1–3. osztályát végezte el.
együtt gyermekével. Általános (elemi, polgári) iskola 8. osztály, évfolyam a végzettsége 
Gyermeknek tekintjük életkortól, családi állapottól függetlenül az egyik annak, aki az általános (elemi) iskola 8. osztályát vagy a polgári iskola 
vagy mindkét szülőjével közös háztartásban élő személyt, ha a 4–6. osztályát végezte el, és magasabb végzettséget nem szerzett. E 
háztartásban nem él ott a házastársa, élettársa vagy saját gyermeke. kategóriába tartozik az is, aki a hatosztályos gimnázium 2–5., a nyolc-
Ide tartozik a nevelt és az örökbe fogadott gyermek is. osztályos gimnázium 4–7., továbbá a négyosztályos gimnázium, szak-
Felmenő rokon az az apa, anya, nagyszülő, dédszülő, após, anyós, aki középiskola stb. 1–3. osztályát végezte el. Az is idetartozik, aki 
együtt él a családdal, de nincs házastársa, élettársa. elvégezte valamely középiskola befejező osztályát, ám érettségit nem 
Egyedülálló választ kell megjelölni, ha a háztartást egyetlen személy szerzett, kivéve, ha 1974–1986 között kiállított középiskolai 
alkotja. végbizonyítványa van. Ezt a választ kell jelölnie annak is, aki szakmun-
15. kérdés: Vegye figyelembe azokat az élve született gyermekeit is, kásképző vagy szakiskolában végzett évfolyamokat, de bizonyítványt, 
akik máshol, más családban vagy állami gondozásban élnek, oklevelet nem szerzett.
elköltöztek vagy meghaltak. Ennél a kérdésnél nem szabad figyelembe Érettségi bizonyítvány szakképesítés nélkül a végzettsége annak, aki 
venni az örökbe fogadott és a nevelt gyermeket. legmagasabb befejezett végzettségként gimnáziumban vagy 
17.1. kérdés: Ha egy időben több oktatási intézménybe különböző szakközépiskolában általános érettségit szerzett. Ezt a választ jelölje 
szakokon, különböző évfolyamokra jár, akkor is csak egyet lehet meg az is, aki 1974–1986 között kiállított középiskolai végbizonyítvány-
megjelölni. Előnyben kell részesíteni a magasabb szintű képesítést nyal rendelkezik.
nyújtó tanulmányokat. Egyezőség esetén azt kell előnyben részesíteni, Érettségi bizonyítvány szakképesítéssel, képesítő bizonyítvány a 
amelyben a legtöbb évfolyamot végezte el. végzettsége annak, aki szakképesítést is igazoló érettségit, képesítő 
17.2. kérdés: Ha egyidejűleg nappali és egyéb képzésben is részt bizonyítványt szerzett. Idetartoznak a szakközépiskolában, techni-
vesz, a nappali tagozatot kell megjelölni. kumban, felsőkereskedelmi iskolában, középfokú tanító-, illetve óvónő-
18. kérdés: Valamennyi elvégzett évfolyamszámot be kell jegyezni, képző intézetben stb. szerzett bizonyítványok és az 1949–1955 között 
függetlenül attól, hogy mely iskolatípusban, képzésben szerezte. szerzett szakérettségik.

: 

A SZEMÉLYI KÉRDŐÍV KITÖLTÉSE
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Érettségire épülő szakképesítő bizonyítvány a végzettsége annak, aki Néhány példa a megfelelő foglalkozási bejegyzésre:
olyan középszintű vagy emelt szintű szakképesítést igazoló 
bizonyítvánnyal rendelkezik, amely megszerzésének előfeltétele az 
érettségi, és megszerzése nem adott felsőfokú szakképesítést. Ezt a 
választ jelölje meg az is, aki érettségijét, képesítő bizonyítványát 
szakmunkások szakközépiskolájában szerezte. Ilyen végzettséget 
2003-ig lehetett szerezni.
Felsőfokú (akkreditált is) szakképesítő bizonyítvány a végzettsége 
annak, aki 1998 után – akár középiskolában, akár felsőoktatási intéz-
ményben – felsőfokú szakképesítő bizonyítványt szerzett. A végzett-
ség megszerzésének feltétele az érettségi megléte. 
Főiskolai (vagy azzal egyenértékű) oklevél a végzettsége annak, aki 
oklevelét főiskola, akadémia, felsőfokú technikum, felsőfokú szakis-
kola, felsőfokú óvónőképző vagy tanítóképző intézet stb. valamelyiké-
ben alap-, illetve szakirányú továbbképzés keretében szerezte. Ebbe a 
kategóriába tartozik az is, aki a jelenlegi felsőfokú képzési rendszerben 
alapképzésben alapfokozatot (BA, BSc) szerzett.
Egyetemi (vagy azzal egyenértékű) oklevél a végzettsége annak, aki 
valamelyik egyetemen vagy azzal egyenértékű felsőfokú intézményben 
– alapképzés vagy kiegészítő képzés, illetve szakirányú továbbképzés 
kereté-ben – oklevelet, illetve diplomát szerzett. E kategóriába tartozik 
az is, aki a jelenlegi felsőfokú képzési rendszerben mesterképzésben 
vagy osztatlan képzésben mesterfokozatot (MA, MSc) szerzett. 29. kérdés: Az igazgató, ügyvezető igazgató stb. foglalkozásúak a 
Doktori (PhD- vagy DLA-) fokozat a végzettsége annak, aki 1990 után beosztottak, alkalmazottak számának megjelölésekor az adott cég, 
szerzett tudományos fokozatot. vállalkozás valamennyi dolgozóját vegyék figyelembe.
20.1.–20.7. kérdés: Az adatokat a 19. kérdésnél megjelölt 30. kérdés: Munkáltatójaként azt a céget, vállalkozást (üzemet, 
legmagasabb végzettségre vonatkozóan kell megadni. egységet, telephelyet, üzletet, iskolát stb.) jelölje meg, ahol 
Azt a szakot, szakmát kell beírni, amelyet elvégzett (pl.: kőműves, ténylegesen dolgozik. A munkáltató neve mellett feltétlenül jegyezze be 
kereskedelmi, európai üzleti asszisztens, sportszervező, földmérő és annak jellemző tevékenységét is (pl. Kontroll Kft., adótanácsadás). Ha 
földrendező). „Szakpárok” esetén valamennyi szakot be kell jegyezni. nem akarja a nevet megadni, olyan részletezettséggel válaszoljon, 
Azokon a szakokon, ahol tanári és nem tanári képzés is folyik, be kell hogy abból megállapítható legyen, milyen tevékenységet folytat, mivel 
írni, hogy az elvégzett szak tanári vagy nem tanári. foglalkozik a vállalkozás (sertéstenyésztés, élelmiszergyártás, nyomdai 
Ha a legmagasabb befejezett iskolai végzettsége érettségi bizonyít- előkészítés, gázellátás, épületek építése, gépjárműjavítás, közúti 
vány szakképesítés nélkül, akkor a 20.3.–20.7. kérdéseket nem kell áruszállítás, könyvkiadás, oktatás, járóbeteg-ellátás stb.). Ha 
megválaszolnia. munkáltatója magánháztartás, elegendő a „magánháztartás” bejegy-
21. kérdés: A magyar nyelven kívül legfeljebb 3 válasz írható be. zés. Aki munkaerő-kölcsönzővel áll munkaviszonyban, munkáltatója-
23. kérdés: Jövedelmet biztosító munkának számít minden olyan ként ne a közvetítő céget, hanem azt a vállalkozást jelölje meg, ahol 
tevékenység, amelyért illetményt, munkabért, fizetést vagy munkát végez.
természetbeni juttatást kap, ideértve a segítő családtagként, eseti vagy 31. kérdés: A lakásában, otthonában választ jelölje, ha a munkahelye 
alkalmi munkaként végzett munkát is. Nem kell figyelembe venni a más vagy az iskola, óvoda, bölcsőde a lakással azonos épületben, telken 
háztartásnak vagy intézménynek végzett ingyenes segítséget (karitatív van. 
munkát), a saját ház, lakás építését, felújítását, javítását, valamint a Személy- és áruszállító járművek vezetői, helyszíni szervizelést, 
saját háztartásban végzett munkát, beleértve a kerti munkát is. javítást végzők és hasonló foglalkozásúak azt a települést, budapesti 
24. kérdés: Aktív munkakeresési módok: állás után érdeklődött a kerületet jegyezzék be, ahol naponta felveszik a munkát. 
munkaügyi központban vagy magán-munkaközvetítőnél; közvetlenül Ha a munkahelye vagy az iskola, óvoda, bölcsőde más településen, 
keresett meg munkáltatókat; hirdetést adott fel, hirdetésekre válaszolt, más budapesti kerületben, külföldön van, a négyszögbe írja annak a 
hirdetéseket olvasott; rokonoknál, ismerősöknél érdeklődött; vállalko- településnek, külföld esetén annak az országnak a nevét, ahová 
zásának megindítását intézte. naponta dolgozni vagy iskolába, óvodába, bölcsődébe jár. 
26. kérdés: Azt az évet és hónapot írja be, amikor pl. nyugdíjba, gyesre A változó településen választ az jelölje meg, aki munkáját naponta 
ment, illetve amikor utoljára rendszeres, legalább két–három héten át más-más településen végzi (pl. vásározó piaci árus, áru-bemutató).
tartó munkája volt. Ha nem emlékszik pontosan, legalább az évet 32. kérdés: Többféle közlekedési eszközt akkor jelöljön, ha ezeket az 
becsülje meg. Az iskolai szünetben, illetve a két hétnél rövidebb ideig út egyszeri megtételéhez rendszeresen igénybe veszi (pl. ha 
végzett alkalmi munkát ne vegye figyelembe. munkahelye, iskolája stb. településére vonattal jut el, és ott valamilyen 
A 27–30. kérdések kitöltésénél az alábbiakat kérjük figyelembe helyi tömegközlekedési járműre kell átszállnia). Ha nem mindig azonos 
venni: módon közlekedik (pl. vagy személygépkocsival vagy tömeg-
– aki dolgozik (vagy csak szabadság, betegség stb. miatt van távol a közlekedési eszközzel), a leggyakoribb közlekedési módot jelölje meg.

munkájától), az a jelenlegi, az a munkát kereső pedig, aki korábban 34–35. kérdés: Ha két nemzetiséghez, kisebbséghez is kötődik, az 
már dolgozott, a 27–30. kérdésekre a legutolsó munkájára egyiket a 34., a másikat a 35. kérdésnél jegyezze be.
vonatkozóan válaszoljon; 36. kérdés: A némák és a beszélni nem tudó csecsemők anyanyelve 

– akinek nincs munkája és nem is keres munkát, de korábban már az a nyelv, amelyen hozzátartozóik rendszerint beszélnek.
dolgozott, az csak a 27–28. kérdéseket válaszolja meg a legutolsó 38. kérdés: Azt a vallást, felekezetet vagy egyház, vallási közösség 
munkájáról; nevét jegyezze be, amelyhez tartozónak vallja magát. Kerülje a 

– aki még egyáltalán nem dolgozott, annak a 27–30. kérdésekre nem rövidítéseket és az általánosító bejegyzéseket.
kell válaszolnia. 39. kérdés: Tartós az a betegség, amely jelenleg nem gyógyítható, de 

27. kérdés: A foglalkozást, munkakört a lehető legrészletesebben kell gyógyszerrel vagy más terápiákkal kezelhető (pl.: cukorbetegség, 
bejegyezni, úgy, hogy abból egyértelműen megállapítható legyen a asztma, tüdőbaj, magas vérnyomás, daganatos betegség, szív- és 
ténylegesen végzett tevékenység. Ne használjon általános, a tevé- érrendszeri betegségek, izületi betegségek).
kenységre nem utaló, vagy csupán a beosztást, a hivatali rangot jelölő 
megnevezést!

Helytelen Helyes

betanított munkás betanított kárpitos, betanított gyógyszergyártó 
stb.

közalkalmazott óvónő, tanítónő, általános iskolai tanár stb.

pedagógus általános iskolai tanár, középiskolai tanár stb.

osztályvezető pénzügyiosztály-vezető, kereskedelmiosztály-
vezető stb.

előadó, főelőadó számviteli előadó, műszaki ügyintéző stb.

vállalkozó személyfuvarozó, kőműves, könyvelő stb.

postai alkalmazott levélkézbesítő, postai felvevő, levélosztályozó 
stb.

gépkocsivezető személygépkocsi-vezető, tehergépkocsi-
vezető stb.

nyugdíjas nyomdai gépész, rendőr stb.

munkanélküli hitelügyintéző, háztartásigép-szerelő stb.


