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немає ..........................................

є, зареєстрована адреса як 
місце проживання (постійне).....

є, зареєстрована адреса як 
місце перебування (тимчасове)

є, незареєстрована адреса .......

є, закордоном .............................

7.  
місце проживання? Якщо є, то де? (В разі декількох адрес – впишіть всі!)

Окрім адреси вказаної в Анкеті стосовно місця проживання, чи є інше 

поселення (місто, населений пункт), в Будапешті район, у 
випадку закордонної адреси, назва країни на даний момент

Запитання №7

5.  Зазвичай де проживали раніше?

Поселення (місто, населений пункт), в Будапешті (район), у 
випадку закордонної адреси, назва країни на даний момент.

4.  Дані, пов'язані з адресою в Анкеті стосовно місця проживання

4.1.  Адреса, Ваше

місце перебування (зареєстрована тимчасова адреса)............

місце проживання (зареєстрована постійна адреса).................

незареєстрована адреса .............................................................

az egész lakást bérli vagy a bérlő rokona......................................

a lakás egy részét bérli ..................................................................

на інших правах ............................................................................

4.2.  На яких правах проживає тут?

Власник чи родич, бенефіціар.....................................................

З народження ...........................................

З                            .  року . місяця

4.3. З якого часу проживає тут?

Запитання №7

1. Стать:

чоловік жінка

I. Демографія

Ідентифікаційний номер:  
дентифікаційний номер 
особи за місцем проживання:

Анкета про особисті дані
Надання даних, відповідно до закону за № СХХХІХ від 2009 року, є обов'язковим!

Дані використовуються виключно в статистичних цілях!

2.  Дата народження:

. рік . місяць . день

11.  Якщо одружений/на,

11.1.  дата одруження:

11.2.  чи проживаєте разом?

. рік . місяць

так...... Запитання №7

10.  Сімейний стан:

неодружений/-а...............................

одружений/-а...................................

вдова/вдівець..................................

розлучений/-а .................................

в громадянському шлюбі ...............
вдова/вдівець у громадянському 
шлюбі ..............................................
розлучений/-а в громадянському 
шлюб

Тільки в випадку 
одностатевого громадського 
шлюбу оформленого після 1 
липня 2009 року!

9.1.  
територією Угорщини? Якщо декілька разів проживав за 
сучасною територією країни, то де востаннє?

Чи проживав більше, ніж один рік, поза сучасною 

9.2.  
Угорщині.
Коли повернувся, або коли фактично поселились в 

ні.........................................

так, теперішня назва 
країни: ................................

Запитання №7

. рік . місяць

8.  Зазвичай, де проживає?

у місці перебування (зареєстрована тимчасова адреса) ...............

За місцем проживання (зареєстрована постійна адреса) ..............

за незареєстрованою адресою .........................................................

за кордоном........................................................................................

ні.......

12.  Чи проживаєте в громадянському шлюбі?

12.1.  так, початок  спільного життя:

ні ........ Запитання №7

. рік . місяць
Прохання надати дані 
зареєстрованого та не 
зареєстрованого шлюбу 
також!

ні.....так......

12.2.  проживаєте разом?

1

2

3

4

3.  Громадянство:

угорське.........................

без громадянства ........

угорське та іноземне, а 
саме :............................. 1

не угорське, а саме : 2

1 2

1

2 3 4

Потрібно скопіювати з 1 
сторінки Анкети стосовно 
місця проживання

6.  Адреса народження?

поселення (місто, населений пункт), в Будапешті 
район, у випадку закордонної адреси, назва країни на 

даний момент

3.2.2.18

ЦЕНТРАЛЬНЕ
УПРАВЛІННЯ
СТАТИСТИКИ
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атестат про спец підготовку, атестат про
здобуття кваліфікації ..............................................

 

спецосвіта на основі атестату ................................

диплом технікуму (чи подібного навчального 
закладу, наприклад BA/BSc.......................................

атестат про вищу акредитовану спецосвіту 
(отриманий тільки після 1998 року) .......................

диплом університету (чи подібного навчального 
закладу, наприклад, MA/MSc).................................

докторське звання (PhD, DLA) ...............................

19.  Найвища отримана Вами освіта?

нижче 8 класів початкової школи ...........................

8 класів загальноосвітньої школи............................

диплом профучилища ............................................

атестат спецшколи ..................................................

атестат про повну середню освіту .........................

Запитання № 21

20.  Найвища отримана освіта

20.1.  рік отримання:

20.2.  форма навчання:

20.3.  назва спеціальності:

.рік

денна .... інша ......

pl. kőműves, rádióműszerész, faipari mérnök, 
angol nyelv és irodalom általános iskolai tanári

általános közgazdasági,

В разі декількох, відповідайте на питання 20.1.-20.3. по 
відношенню до першої здобутої!

18.  Вкажіть, скільки класів чи півріч закінчили успішно. 

початкова школа ..........................................

не закінчили початкову школу, перший 
клас/курс основної школи .................................... Запитання № 21

клас, півріччя

вища школа..........................................................

професійне училище...........................................

спецшкола............................................................

гімназія .................................................................

спеціальна середня школа, технікум. ................

спец освіта на основі атестату ...........................

вища освіта ..........................................................

технікум, початкова вища освіта (BA/BSc) ........

університет, магістерська освіта (MA/MSc) .......

післядипломна освіта..........................................

аспірантура, докторантура (PhD, DLA)..............

клас

клас, півріччя

клас, півріччя

клас, півріччя

клас, півріччя

півріччя

півріччя

півріччя

півріччя

півріччя

півріччя

До кожного типу навчання впишіть закінчені півріччя! Якщо 
ходите в школу, вкажіть кількість вже закінчених півріч!

17.1.  На даний момент навчаєтесь, ходите в дитсадок або яслі?

17.2.  Форма навчання?

ні...................................................................

ходжу в яслі.................................................

ходжу в дитсадок .......................................

ходжу в загальноосвітню школу...............

ходжу в спецшколу...................................

навчаюсь в аспірантурі, докторантурі (PhD, 
DLA)

денна ................. інша ....................

ходжу в гімназію

навчаюсь у технікумі, вища початкова 
освіта (BA/BSc)

ходжу в спеціальну середню школу 
(спеціальна середня освіта після атестату)

навчаюсь у вищому навчальному закладі

навчаюсь в університеті, вища 
магістерська освіта (MA/MSc)

навчаюсь у технікумі, університеті в рамках 
післядипломної освіти

Запитання № 18

Запитання № 21

II. Освіта
Просимо брати до уваги освіту здобуту в рамках шкільної системи 

навчання!

15.  Кількість народжених живими дітей:

 дитина

немає живо народжених дітей .............. Запитання № 17.1

16.  Коли народились діти?

. рік .місяць

. рік .місяць

. рік .місяць

. рік .місяць

. рік .місяць

. рік .місяць

перша (найстарша) дитина :......

друга дитина : .............................

третя дитина : .............................

четверта дитина: ........................

п'яту : ...............................дитина

шоста дитина, або в разі 
більшої кількості народжених 
дітей, сама молодша дитина : ...

чоловік, дружина ................................................................................

співмешканець ...................................................................................

батько/матір, що проживає окремо з дитиною (якщо дитина не 
проживає в відносинах з кимось)......................................................

дитина (взята на виховання чи усиновлена) ...................................

предки (батьки чи предки батьків, що проживають з сім'єю) ..........

інший родич ........................................................................................

не родич..............................................................................................

неодружений (що не є членом сім'ї) .................................................

14.  Яку роль виконуєте в сім'ї (подружжі)?

Позначте одну роль, яка найкраще відповідає Вам!

13.  
відноситесь (просимо взяти до уваги відповідь на Запитання 
№14 Анкети про проживання):

Ідентифікаційний номер дружини/чоловіка до кого 

Особи, які перебувають у 
шлюбі, записують однаковий 
порядковий номер!

проживає одна дружина/чоловік

проживає декілька дружин/ 
чоловіків, ідентифікаційний номер 
дружини/чоловіка

араб

китаєць

росіян

в'єтнамець
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25.  
тижні?

Якщо б знайшли роботу, могли б почати працювати за два 

так .... ні.......

Запитання № 31

26.  Коли працювали востаннє?

.  рік .місяць

ніколи не працювали ...................

33.  
проживання на роботу, до школи, дитсадка, ясель?
В середньому скільки часу займає дорога від місця 

хвилин

24.  Активно шукали роботу протягом останніх чотирьох тижнів?

так .... ні....... Запитання № 26

23.  
та 30-м вересня)?
Працювали за тиждень до перепису населення (між 24-м 

так, протягом цього періоду працювали мінімум 
одну годину ............................................................

ні, тимчасово не працювали, були в відпустці 
(відпустка по вагітності), на лікарняному .............

не працювали з інших причин (наприклад: 
безробітні, пенсіонер, навчаєтесь, в декреті). ......

21.  Якими мовами розмовляєте? На якій мові здатні 
порозумітися з іншими?

III. Знання мов

Угорська ...............

дитина, яка ходить в яслі, дитсадок, школу або навчається в 
вищому навчальному закладі ...........................................................

проживаєте за рахунок капіталу та видачі майна в оренду............

дитина, що не ходить в яслі, дитсадок, школу віком від 0 до 15 років

домогосподарка .................................................................................

отримуєте соціальну підтримку ........................................................

інше, а саме:

IV. Заняття, робота, транспорт
22. Позначте, до якої з наступних груп належите! 

безробітній, в пошуках роботи ..........................................................

пенсіонер ............................................................................................

пенсіонер по інвалідності ..................................................................

особа, що безпосередньо відноситься до пенсіонера 
(вдова/вдівець, батьки)......................................................................

отримуєте грошову допомогу на утримання дитини .......................

отримуєте зарплату за догляд ..........................................................

працюєте (працівник, підприємець, допомагаю в сім'ї, тимчасовий 
працівник, первинний виробник, член кооперативу, інше)

Якщо молодші 15 років, тобто 
народились після 30 вересня 1996 року 

Запитання № 31

Запитання № 27

27.  Заняття, робота (теперішня або остання):

приватний підприємець, самостійний...............................................

tпрацівник спільного підприємства ...................................................

працівник кооперативу ......................................................................

тимчасовий працівник (тимчасово виконуєте роботу, тимчасовий 
співробітник, виконуєте поденну роботу).........................................

працюєте на громадських роботах (виконуєте громадські 
роботи, зайняті в громадському секторі) .........................................

допомагаєте по господарству ...........................................................

28.  В якій формі зайнятості працюєте (працювали)?

Підлеглий............................................................................................

29.  Були або є підлеглі?

Немає..................................................................................................

1–2 особи............................................................................................

3–9 осіб ...............................................................................................

10–19 осіб ...........................................................................................

20 чи більше осіб ...............................................................................

30.  
даний момент або останнього):
Назва або діяльність роботодавця, підприємства (на 

міським автобусом, трамваєм, тролейбусом, метро .......................

міжміським автобусом .......................................................................

потягом, приміським потягом ............................................................

автомобілем .......................................................................................

мотоциклом ........................................................................................

велосипедом; .....................................................................................

іншим способом. ...............................................................................

32.  
роботу, до школи, дитсадка, ясель? (Максимум, можна 
вказати три відповіді!)

Переважно як добираєтесь від місця проживання на 

Пішки...................................................................................................

31.  Де працюєте, ходите в яслі, дитсадок або школу?

не працюєте, не навчаєтесь (не 
ходите в яслі, дит садок, школу .......

За місцем проживання, дома (за 
адресою вказаною в Анкеті 
стосовно місця проживання) ............

lза місцем проживання, дома (за 
адресою вказаною в Анкеті стосовно 
місця проживання), в районі 
Будапешта ..........................................

за іншою адресою, в іншому районі 
Будапешта, за кордоном, а саме:.....

адреса змінюється (неможливо 
назвати конкретну адресу)................

Запитання № 34

Якщо на даний момент не маєте 
роботи і не шукаєте 

Запитання № 31

20.4.  рік отримання:

20.5.  форма навчання:

. рік

Чи здобули ще освіту подібного типу?

На запитання № 20.4.-20.6. потрібно відповісти, маючи на увазі 
здобуту  освіту, що стосується вашої роботи. Якщо ця 
інформація була надана в запитаннях № 20.1.-20.3., то 
потрібно вписати освіту, яка на вашу думку найважливіша!

ні ........

Є, друга освіта

так, а саме видів:

20.6.  назва спеціальності :

денна .... інша ......

pl. kőműves, rádióműszerész, faipari mérnök, 
angol nyelv és irodalom általános iskolai tanári

általános közgazdasági,

20.7.  Отримали освіту подібного характеру?

ні ........

Запитання № 21

У випадку приналежності до декількох груп позначте всі!
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38.  До якої релігійної громади відноситесь?

не бажаю відповідати ..........

атеїст.....................................
не відношусь до релігійної 
громади.................................

На наступні запитання відповідати необов'язково!

V. Національність, мова, релігія VI. Хронічні захворювання, 
34.  До якої національності відносите себе?

інша, а саме: ................

не бажаю відповідати..

араб ..............

китаєць .........

росіян ............

в'єтнамець ....

вірмен ...........

румун ............

русин .............

серб...............

словак ...........

словен...........

українець ......

угорець.........................

болгар ..........................

циган ............................

грек ...............................

хорватt..........................

поляк ............................

німець...........................

35.  Окрім вище зазначеної національності, чи належите ще до якоїсь?

ні, не належу ...................................

36.  Ваша рідна мова? (Позначте максимум дві рубрики!)

37.  
(Позначте максимум дві рубрики!)
Яку мову зазвичай використовуєте в сім'ї, колі друзів? 

39.  Чи страждаєте хронічними захворюваннями або інвалідністю?

не страждаю ані хронічним 
захворюваннями ані інвалідністю........

страждаю хронічним 
захворюваннями та інвалідністю ........

інвалід....................................................

не бажаю відповідати ...........................

Запитання № 42

Прочитайте 
інформацію внизу 
сторінки!

іхронічно хворий (наприклад: 
підвищений тиск, цукровий діабет) .....

40.  
три рубрики!)
Який тип інвалідності присутній у Вас? (Позначте максимум 

порушена функція руху ....................................................................

аутист..................................................................................................

розумово відсталі...............................................................................

психічно хворий..................................................................................

дефект вимови ...................................................................................

порушена розмовна функція .............................................................

слабо зрячі .........................................................................................

сліпі .....................................................................................................

слабо чуючі.........................................................................................

глухі .....................................................................................................

сліпоглухі ............................................................................................

важка інвалідність внутрішніх органів ..............................................

не бажаю відповідати ........................................................................

інше, а саме:

41.  
інвалідностей, візьміть до уваги першу!)
Відколи страждаєте інвалідністю? (В разі декількох 

від народження ..................................................................................

перед школою; ...................................................................................

в школі, але до 18 років; ....................................................................

після 18 років, але перед 60;.............................................................

після 60 років;.....................................................................................

не знаю; ..............................................................................................

не бажаю відповідати ........................................................................

Заповнення цієї анкети завершилось. Якщо з Вами проживають інші особи, просимо заповнити анкети і за них також! Якщо анкети всіма 
заповнені, опитування завершене.

Дякуємо за відповіді!

42.  В чому вам заважає

інвалідність?

хронічна хвороба?
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В одному ряді позначте максимум три рубрики!

араб ..............

китаєць .........

росіян ............

в'єтнамець ....

інша, а саме: ................

не бажаю відповідати..

вірмен ...........

румун ............

русин .............

серб...............

словак ...........

словен...........

українець ......

угорець.........................

болгар ..........................

циган ............................

грек ...............................

хорватt..........................

поляк ............................

німець...........................

арабьку .........

китаєцьку ......

росіяньку.......

в'єтнамецьку.

арабька .........

китаєцька ......

росіянька ......

в'єтнамецька

інша, а саме: ................

не бажаю відповідати..

вірменька......

румунька .......

русинька .......

сербька .........

словакька......

словенька .....

українецька ..

угорецька .....................

болгарька .....................

циганська .....................

грекька .........................

хорватtька ....................

полякька.......................

німецька .......................

інша, а саме: ................

не бажаю відповідати..

вірменьку ......

румуньку .......

русиньку........

сербьку .........

словакьку......

словеньку .....

українецьку...

угорецьку .....................

болгарьку .....................

циганську .....................

грекьку..........................

хорватtьку ....................

полякьку .......................

німецьку .......................


