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nie ma..........................................

posiadam, zameldowany stały 
adres zamieszkania.....................

posiadam, zameldowany 
czasowy adres zamieszkania......

posiadam , niezameldowany 
adres zamieszkania.....................

posiadam, za granica ..................

7.  
inny adres zamieszkania? Jeśli tak to gdzie? (w przypadku wielu 
adresów, podać wszystkie)

Czy ankietowany posiada poza podanym w ankiecie adresem 

miejscowość, dzielnica Budapesztu również, w 
przypadku pobytu za granica podać nazwę obecną kraju

9.1. pytanie

6.  Miejsce zamieszkania w chwili urodzenia?

miejscowość, dzielnica Budapesztu również, w 
przypadku pobytu za granica podać nazwę obecną kraju

5.  Poprzednie miejsce zamieszkania?

miejscowość, dzielnica Budapesztu również, w 
przypadku pobytu za granica podać nazwę obecną kraju

4.  
mieszkaniowej
Dane dotyczące adresu występującego w ankiecie

4.1.  Adres ankietowanego

miejcse pobytu czasowego (zameldowanie)..................................

miejsce stałego zamieszkania (zameldowanie) .............................

bez zameldowania .........................................................................

wynajmuje całe mieszkanie albo krewny wynajmującego .............

wynajmuje część mieszkania.........................................................

inny tytuł prawny ............................................................................

4.2.  Tytuł prawny zamieszkania?

włściciel albo krewny, użytkownik ..................................................

od urodzenia.........................................................

4.3.  Od kiedy ankietowany mieszka w miejscu?

7. pytanie

1.  Płeć:

mężczyzna: kobieta:

I. Dane demograficzne

Kod: Kolejny nr osoby w mieszkaniu:

Ankieta personalna
Na podstawie ustawy nr CXXXIX z 2009 udostępnienie danych jest 

obowiązkowe! Dane mogą być użyte wyłącznie do celów statystycznych!

11.  O ile żyje w związku małżeńskim,

11.1.  data zawarcia obecnego małżeństwa:

11.2.  Czy ankietowany żyje w związku małżeńskim?

tak ...... 13. pytanie

10.  Stan cywilny

kawaler, panna.................................

żonaty, zamężna ..............................

wdowa, wdowiec ..............................

rozwiedziony

zajerestrowany związek partnerski ..
wdowczy zajerestrowany związek 
partnerski .........................................

rozwiedziony zarejestrowany 
związek partnerski ...........................

Ostatnie trzy pozycje 
wypełnić tylko w przypadku 
jednopłciowych związków  
zarejestrowanych  po 1 
lipca 2009 roku

9.1.  
        granicami dzisiejszych Węgier? W przypadku wielokrotnego pobytu poza 
        granicami dzisiejszych Węgier podać odpowiedź odnośnie ostatniego  pobytu!

Czy ankietowany żył przynajmiej przez okres jednego roku poza 

9.2.  
Węgrzech?
Kiedy powrócił albo kiedy osiedłił się faktycznie na 

nie.......................................

tak, nazwa dzisiejszego 
kraju:...................................

10. pytanie

8.  Faktyczny adres zamieszkania

w miejscu pobytu czasowego..............................................................

w miejscu stałego zamieszkania .........................................................

w miejscu bez zameldowania ..............................................................

za granica ............................................................................................

nie.....

12.  Czy ankietowany zyje w związku partnerskim?

12.1.  tak, początek obecnego związku partnerskiego:

nie ...... 13. pytanie

Prosze podać związki 
zarejestrowane i 
niezarejestrowane!

nie.....tak ......

12.2.  
      w jednym mieszkaniu?

Czy ankietowany zyje z partnerem 

1

2

3

4

3.  Obywatelstwo:

węgierskie ......................

nie posiadający 
obywatelstwa .................

węgierskie i innego kraju 
a więc: ............................ 1

nie węgierskie a więc: 2

1 2

1

2 3 4

A lakáskérdőív 1. oldaláról 
kell átmásolni.

rok miesiącod

rok miesiąc

rok miesiąc

rok miesiąc

2. Data urodzenia:

rok miesiąc dzień

3.2.2.8

URZĘDZIE 
STATYSTYCZNYM
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świadectwo maturalne z  wykształceniem 
zawodowym ..............................................................

szkoła średnia zawodowa pomaturalna....................

wyższe zawodowe (lub temu odpowiednie np. BA/BSc) 
z dyplomem ...............................................................

wyższe zawodowe pomaturalne (akredytowane 
także ze świadectwem zdobytym tylko po 1998 r.)...

uniwersytckie (lub temu odpowiednie np. MA/MSC) 
z dyplomem...............................................................

stopień doktorancki (Phd/DLA). ................................

19.  Najwyższe ukończone wykształcenie

podstawowe poniżej ośmiu klas ...............................

podstawowe osiem klas.............................................

szkoła zawodowa czeladnicza ze świadectwem ......

zasadnicza szkoła zawodowa ze świadectwem .......

świadectwo maturalne bez wykształcenia 
zawodowego.............................................................

pytanie 21.

20.  Najwyższe ukończone wykształcenie

20.1.  data ukończenia:

20.2.  forma nauczania:

20.3.  nazwa ukończonego kierunku, zawodu:

rok

dzienne.. inne .......

np. murarz, radiomechanik, inżynier technologii drewna, ekonomiczne, 
nauczyciel angielskiego w szkole podstawowej

W przypadku wielu jednakowych stopni wykształcenia na pytania 
20.1.-20.3. podać odpowiedź dotyczącą pierwszego!

18.  Liczba ukończonych klas, szkół

szkoła podstawowa (elementarna) .................

nie ukończył  pierwszego roku szkoły 
podstawowej .......................................................... pytanie 21.

klas

szkoła wydziałowa ................................................

szkoła zawodowa czeladnicza..............................

zasadnicza szkoła zawodowa...............................

liceum (gimnazjum)...............................................

średnia szkoła zawodowa, technikum, itp.............

zawodowa szkoła pomaturalna.............................

szkoła zawodowa wyższego stopnia ....................

szkoła wyższa (BA/BSc) .......................................

uniwersytet, szkoła wyższa (MA/MSc)..................

szkoła wyższa, uniwersytet- dokształcenie 
zawodowe.............................................................

kształcenie podyplomowe doktoranckie (PhD-, 
DLA)......................................................................

lat

klas

klas

klas

klas

lat

lat

lat

lat

lat

lat

Podać ilość ukończonych lat szkolnych! Uczęszczający do szkoły 
podać ilość ukończonxch  klas!

17.1.  
     przedszkola?

Ankietowany obecnie uczęszcza do szkoły, żłobka, 

17.2.  W jakiej formie nauczania kształci się, na jakim wydziale?

nie ............................................................................

do żłobka..................................................................

do przedszkola .........................................................

do szkoły podstawowej ............................................

do szkoły zawodowej ...............................................

kształcenie podyplomowe doktoranckie (PhD-, 
DLA)- forma nauczania ............................................

dziennne ............. inne.....................

do gimnazjum...........................................................

do szkoły wyższej (BA/BSc).....................................

do średniej szkoły zawodowej (matura, technik)......

do szkoły ponad gimnazjalnej wyższego stopnia.....

uniwersytet, szkoła wyższa (MA/MsS) .....................

szkoła wyższa, uniwersytet- dokształcenie 
zawodowe ................................................................

pytanie 18.

pytanie 21.

II. Wykształcenie
Wziąć pod uwagę wykształcenie w systemie edukacyjnym!

15.  Liczba urodzonych dzieci:

 dzieci

nie ma dzieci urodzonych ..................................... pytanie 17.1.

16.  Data urodzenia dzieci?

rok miesiąc

rok miesiąc

rok miesiąc

rok miesiąc

rok miesiąc

rok miesiąc

najstarsze dziecko: ......................

drugie dziecko:.............................

trzecie dziecko: ............................

czwarte dziecko: ..........................

piąte dziecko:...............................

w przypadku sześciu lub więcej 
dzieci data urodzenia 
najmłodszego:..............................

mąż, żona............................................................................................

samotnie żyjący rodzic z dzieckiem ( o ile dziecko nie żyje w 
związku parterskim).............................................................................

dziecko (wychowanek, adoptowane), krewny ( w rodzinie żyjący 
rodzice lub dziadkowie) ......................................................................

krewny w linii wstępnej (żyjacy z rodziną rodzice, dziadkowie)...........

inny stopień pokrewieństwa ................................................................

nie krewny ..........................................................................................

samotnie żyjący ( inne osoby nie przynależą do gospodarstwa).........

14.  Jaką rolę pełni ankietowany w rodzinie?

Spośród możliwych odpowiedzi wybrać 
odpowiednią dla swojej osoby!

13.  
należy ankietowany (wziąć pod uwagę odpowiedź na 14 pytanie 
ankiety mieszkaniowej): 

Liczba gospodarstw domowych, proszę podać do którego 

Osoby przynależące do tego 
samego gospodarstwa 
wpisują ten sam numer!

jedno gospodarstwo domowe w 
mieszkaniu......................................

wiele gospodarstw w mieszkaniu, 
podać numer gospodarstwa: ..........

partner .................................................................................................
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25.  
  znalazł?

Czy podjąłby się pracy w ciągu dwóch tygodni, gdyby takową 

tak..... nie.....

pytanie 31.

26.  Kiedy ostatnio pracował?

nigdy nie pracował..........................

33.  
szkoły, przedszkola, żłobka?
Przeciętnie ile czasu zabiera ankietowanemu dojazd do pracy, 

minut, godzin

24.  
  tygodniach?

Czy poszukiwał ankietowany pracy w ostatnich czterech 

tak..... nie..... pytanie 26.

23.  
(2011. wrzesień 24-30)?
Czy ankietowany pracował w tygodniu przed spisem ludności 

tak, w danym czasie wykonywał pracę zarobkową, 
przynajmniej jedną godzinę......................................

nie pracował, z powodu urlopu (także urlop 
macierzyński) lub zasiłek chorobowy, itp., 
tymczasowo nie wykonywał pracy ...........................

nie pracował z innych powodów (bezrobotny, 
emeryt, uczeń, zasiłek wychowawczy......................

21.  
porozumieć ?
Jakimi językami włada ankietowany? Jakim językiem potrafi się 

III. Znajomość języka

węgierski ...............

uczęszcza do żłobka, przedszkola, uczeń, student.............................

żyje z własnego kapitału, z wynajmu nieruchomości...........................

dziecko w wieku od 0-15 lat nie uczęszczające do żłobka, 
przedszkola, szkoły .............................................................................

na utrzymaniu męża , żony, któregoś z rodziców, itp. .........................

z zasiłku socjalnego.............................................................................

inne, a więc.:.......

IV. Zawód, miejsce pracy, komunikacja
22.  Spośród podanych  do jakiej grupy zalicza się ankietowany? 

bezrobotny...........................................................................................

emeryt, rencista z tytułu własnej pracy................................................

rencista z tytułu własnych praw- inwalidzka, powypadkowa ...............

emeryt, rencista otrzymujący emeryturę, rentę wdowią rodzinną........

otrzymuje zasiłek wychowawczy (gyes, gyed, gyet) ...........................

otrzymuje zasiłek opiekuńczy ..............................................................

pracuje (zatrudniony, przedsiębiorca, pomagający członek rodziny, 
pracujący dorywczo, rolnik, członek spódzielni itp) .............................

Poniżej 15 lat, a więc urodzony po 30 
września 1996 r.

pytanie 31.

pytanie 27.

27.  Zawód, zakres pracy (obecny lub ostatni):

przedsiębiorca, samodzielnie ..............................................................

członek spółki ......................................................................................

pracujący członek spółdzielni ..............................................................

praca dorywcza (okolicznościowo na umowę, zlecenie, dorywczo, 
dniówkarz) ...........................................................................................

prace publiczne (na rzecz społeczeństwa)..........................................

pomagający członek rodziny ...............................................................

28.  Forma pracy ankietowanego? (byłej również)?

zatrudniony ..........................................................................................

29.  Czy ankietowany ma (miał) przełożonego, podwładnego?

nie ma..................................................................................................

1–2 osoby ............................................................................................

3–9 osób..............................................................................................

10–19 osób..........................................................................................

20 albo więcej......................................................................................

30.  
ALBO opis działalności pracodawcy, przedsiębiorcy (obecny 
lub ostatni pracodawca):

Nazwa  pracodawcy, firmy i charakterystyczna  działalność, 

miejscowym autobusem, tramwajem, metrem ....................................

dalekobieżnym autobusem..................................................................

pociągiem, koleją podmiejską..............................................................

samochodem.......................................................................................

motocyklem .........................................................................................

rowerem...............................................................................................

w inny sposób......................................................................................

32.  
miejsca zamieszkania do pracy, do szkoły, przeszkola, żłobka 
(podać najwyżej trzy odpowiedzi)

Jakimi środkami komunikacji porusza się ankietowany z 

pieszo ..................................................................................................

31.  
żłobka, przedszkola, szkoły?
Gdzie w jakiej miejscowości pracuje, gdzie uczęszcza do 

nie pracuje, nieuczęszcza do żłobka, 
przedszkola, szkoły.............................

w mieszkaniu, domu (adres podany w 
ankiecie)..............................................

w mieszkaniu, domu (adres podany w 
ankiecie mieszkaniowej) w miejscowości, 
dzielnicy Budapesztu zgadzającej się z 
podanym wcześniej adresem ................

w innej miejscowości, w innej dzielnicy 
Budapesztu, za granicą  a więc: ..........

w różnych miejscach ( nie może 
określić konkretnej miejscowości, 
dzielnicy Budapesztu ..........................

pytanie 34.

Jeśli ankietowany aktualnie jest bez pracy, 
nie ma miejsca pracy i nie szuka pracy

pytanie 31.

20.4.  Rok uzyskania dyplomu:

20.5.  Forma nauczania:

Czy ankietowany posiada inne wykształcenie tego samego 
stopnia?

Na pytania 20.4.-20.6. podać odpowiedź na to które najbliższe jest 
obecnie wykonywanej pracy. Poza danymi w pytaniach 20.1.- 20.3, 
proszę wpisać według Pana/Pani najważniejsze wykształcenie.

Nie posiadam

posiadam, drugie wykształcenie

posiadam: ilość

20.6.  Nazwa ukończonego kierunku, zawodu:

dzienne.. inne .......

np. murarz, radiomechanik, inżynier technologii drewna, ekonomiczne, 
nauczyciel angielskiego w szkole podstawowej

20.7.  Dalsze wykształcenie tego samego stopnia:

nie posiadam

pytanie 21.

O ile przynależy do wielu(np. jako emeryt pracuje) zaznaczyć 
wszystkie

rok miesiąc



8 8

38.  Wyznanie

nie odpowiada .......................

ateista ....................................
nie należy do żadnego 
kościoła..................................

Na poniższe pytania podanie odpowiedzi nie jest obowiązkowe

V. Narodowość, powiązania językowe, wyznanie VI. Przewlekłe choroby, niepełnosprawność
34.  Do jakiej narodowości przynależy?

inne a więc:...................

nie odpowiada...............

arabska..........

chińska ..........

rosyjska ........

wietnmska .....

armeńska.......

rumuńska.......

rusińska .........

serbska..........

słowacka........

słoweńska......

ukraińska .......

węgierska......................

bułgarska ......................

cygańska.......................

grecka ...........................

chorwacka.....................

polska ...........................

niemiecka......................

35.  
  ankietowany również do innej
Czy poza powyżej zaznaczonej  narodowości przynależy 

nie przynależy do nnejnarodowości

36.  Język ojczysty? (Możliwość podania najwyżej dwóch odpowiedzi!)

37.  
przyjaciół? (Najwyżej dwie odpowiedzi!)
Jakim językiem posługuje się zwykle w gronie rodzinnym, 

39.  
  kalectwem?

Czy ankietowany dotkięty jest przewleką chorobą lub 

nie ma ani   przewlekłej choroby ani 
kalectwa .................................................

jest przewlekle chory a także 
niepełnosorawny ....................................

niepełnosprawny ....................................

nie odpowiada ........................................

pytanie 42.

Przeczytać informacje 
na dole strony!

cierpi na przewlekłą chorobę (np. 
wysokie ciśnienie, cukrzyca) ..................

40.  
trzy odpowiedzi!)
Jakim  kalectwem jest dotkięty ankietowany (Podać najwyżej 

niepełnosprawny ruchowo...................................................................

autysta .................................................................................................

niepełnosprawny umysłowo.................................................................

niepełnosprawny mentalnie (psychicznie) ..........................................

z wadą wymowy ..................................................................................

niemy...................................................................................................

słabo widzący,  prawie nie widzi ..........................................................

niewidomy............................................................................................

niedosłyszący ......................................................................................

głuchy ..................................................................................................

niewidomy i głuchy (niepełnosprawność wzrokowa i słuchowa) .........

poważna  niepełnosprawność narządów wewnętrznych.....................

nie odpowiada .....................................................................................

inne  
upośledzenia: .....

41.  
wielu upośledzeń podać najwcześniejsze!)
Od kiedy ankietowany jest niepełnosprawny? (W przypadku 

wrodzona niepełnosprawność .............................................................

przed rozpoczęciem szkoły .................................................................

w wieku szkolnym, ale przed ukończeniem 18 roku życia...................

po ukończeniu 18 lat ale jeszcze przed ukończeniem 60 roku życia ..

po ukończeniu 60 roku życia ...............................................................

nie wie .................................................................................................

nie odpowiada .....................................................................................

Wypełnienie ankiety zostało zakończone. Jeżeli w mieszkaniu żyją inne osoby prosimy o wypełnienie następnych ankiet personalnych ! 
Jeśli wszystkich zamieszkałych  razem ankiety zostały  wypełnienione, ankietowanie zakończono.

Dziękujemy za wypełnienie ankiety!

42.  W czym przeszkadza ankietowanemu niepełnosprawność?

niepełnosprawność?

choroby 
przewlekłe? ...........
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W każdym z rzędów zaznaczyć najwżej trzy odpowiedzi !

inne a więc:...................

nie odpowiada...............

arabska..........

chińska ..........

rosyjska ........

wietnmska .....

armeńska.......

rumuńska.......

rusińska .........

serbska..........

słowacka........

słoweńska......

ukraińska .......

węgierska......................

bułgarska ......................

cygańska.......................

grecka ...........................

chorwacka.....................

polska ...........................

niemiecka......................

inne a więc:...................

nie odpowiada...............

arabska..........

chińska ..........

rosyjska ........

wietnmska .....

armeńska.......

rumuńska.......

rusińska .........

serbska..........

słowacka........

słoweńska......

ukraińska .......

węgierska......................

bułgarska ......................

cygańska.......................

grecka ...........................

chorwacka.....................

polska ...........................

niemiecka......................

inne a więc:...................

nie odpowiada...............

arabska..........

chińska ..........

rosyjska ........

wietnmska .....

armeńska.......

rumuńska.......

rusińska .........

serbska..........

słowacka........

słoweńska......

ukraińska .......

węgierska......................

bułgarska ......................

cygańska.......................

grecka ...........................

chorwacka.....................

polska ...........................

niemiecka......................




