Személyi kérdőív

1.1. [előtöltött név] név a hivatalos formában, okmányaiban használt neve?



igen
nem

Kérjük, javítsa a hivatalos formában, okmányaiban használt nevére!

1.2. Születési neve megegyezik [előtöltött név] névvel?



igen
nem

2. kérdés

Születési családi neve (vezetékneve):

Példa: Kis Éva Ida
Kis

Írja be a vezetéknevet!
Születési utóneve (keresztneve) 1:
Válasszon a listából vagy írja be a keresztnevet!

Éva

Születési utóneve (keresztneve) 2:
Válasszon a listából vagy írja be a keresztnevet!

Ida

2. Neme:



férfi
nő

3. Születési ideje:
év

hónap

nap

4.1. Születési helye:
Ország:
Kérjük, a mai országhatárokat vegye figyelembe!



Magyarország



más ország:

Válasszon országot!

Település:
Kérjük, a személyi igazolványában, hivatalos okmányában szereplő települést adja meg!
Válasszon magyarországi települést!
Írja be a külföldi település nevét!

4.2. Hol volt a születéskori lakóhelye (az Ön születése pillanatában az anyja életvitelszerű
lakóhelye)?
 születési helyével megegyező településen, budapesti kerületben: [előtöltött település]
 máshol
Ország:
Kérjük, a mai országhatárokat vegye figyelembe!



Magyarország



más ország:

Válasszon országot!

Település:
Válasszon magyarországi települést!

5.1. kérdés, ha Magyarországon volt a
születéskori lakóhelye.

Írja be a külföldi település nevét!
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4.3. Mikor költözött először Magyarországra?
év

hónap

5.1. [A lakáskérdőíven szereplő cím], az összeírás helye, az Ön:




bejelentett állandó lakcíme (lakóhelye)
bejelentett ideiglenes lakcíme (tartózkodási helye)
nem bejelentett lakcíme

5.2. Milyen jogcímen lakik itt?




tulajdonos vagy annak rokona
bérlő vagy annak rokona
más jogcímen

6.1. Van másik lakcíme is?



van
nincs

8.1. kérdés

Másik lakcíme(i):
[A 6.2–6.4.1. kérdések az 5.1. kérdésre adott válasz alapján jelennek meg!]

6.2. Van Magyarországon bejelentett állandó lakcíme (lakóhelye)?



van
nincs

6.3. kérdés

6.2.1. Mi a bejelentett állandó lakcíme (lakóhelye)?
Válasszon magyarországi települést!
Válasszon közterületet!
Írja be a házszámot!

6.3. Van Magyarországon bejelentett ideiglenes lakcíme (tartózkodási helye)?



van
nincs

6.4. kérdés

6.3.1. Mi a bejelentett ideiglenes lakcíme (tartózkodási helye)?
Válasszon magyarországi települést!
Válasszon közterületet!
Írja be a házszámot!

6.4. Van Magyarországon nem bejelentett lakcíme?



van
nincs

6.5. kérdés

6.4.1. Mi a nem bejelentett lakcíme?
Válasszon magyarországi települést!

2

Személyi kérdőív

6.5. Van külföldi lakcíme?



van
nincs

7. kérdés

6.5.1. Mi a külföldi lakcíme?
Válasszon országot!
Írja be a külföldi település nevét!

7. Melyik lakcímén él rendszeresen, életvitelszerűen?





bejelentett állandó lakcímén: [előtöltött település, lakcím]
bejelentett ideiglenes lakcímén: [előtöltött település, lakcím]
nem bejelentett lakcímén: [előtöltött település, lakcím]
külföldi lakcímén: [előtöltött ország]

8.1. Mióta lakik azon a lakcímen, ahol rendszeresen, életvitelszerűen él [előtöltött cím]?


születése óta



nem születése óta:

9.1. kérdés

év

hónap

8.2. Hol lakott ezt megelőzően életvitelszerűen?
Kérjük, a mai országhatárokat vegye figyelembe!

Ország:
 Magyarország


Válasszon országot!

más ország:

Település:
Válasszon magyarországi települést!
Írja be a külföldi település nevét!

9.1. Élt legalább 12 hónapot folyamatosan
Magyarország mai területén kívül?

9.1. Magyarországra költözése [előtöltött év] óta
élt legalább 12 hónapot folyamatosan
Magyarország mai területén kívül?

(Ha születéskori lakóhelye Magyarországon volt.)
Kérjük, a hazalátogatásokat (pl. ünnepnapokon) ne tekintse
megszakításnak!

(Ha születéskori lakóhelye külföldön volt.)
Kérjük, a hazalátogatásokat (pl. ünnepnapokon) ne tekintse
megszakításnak!







igen
nem

10.1. kérdés

igen
nem

10.1. kérdés

9.1.1. Melyik országban élt?

9.1.1. Melyik országban élt?

Kérjük, amennyiben többször is élt az ország mai területén
kívül, az utolsóra vonatkozóan válaszoljon!

Kérjük, amennyiben többször is élt az ország mai területén
kívül, az utolsóra vonatkozóan válaszoljon!

Válasszon országot!

Válasszon országot!

9.1.2. Mikor költözött el Magyarországról?
év

9.1.2. Mikor költözött el Magyarországról?
év

hónap

9.1.3. Mikor költözött vissza Magyarországra?

9.1.3. Mikor költözött vissza Magyarországra?
év

hónap

év

hónap
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10.1. Van Önnek magyar állampolgársága?



van
nincs

10.4. kérdés

10.2. Mióta magyar állampolgár?


születése óta



nem születése óta:

év

hónap

10.3. Van másik országból is állampolgársága?
 van:


Válasszon országot!

nincs
13. kérdés

10.4. Ön melyik ország állampolgára?
(Nem magyar állampolgárok esetén.)
Válasszon országot!
Válasszon másik országot, amennyiben kettős állampolgár!



egyik országnak sem állampolgára (hontalan)
A 2021. évi népszámlálás kérdőívén ezen a helyen fognak következni a nemzetiségre, anyanyelvre, családi, baráti
közösségben beszélt nyelvre vonatkozó kérdések, amelyekre a válaszadás önkéntes.

13. Milyen nyelven beszél, milyen nyelven képes másokat megérteni és magát megértetni?
Kérjük, ne csak a tanult vagy idegen nyelveket adja meg! Maximum hat választ adhat!





magyar

jelnyelv







angol
német
orosz
francia
román



egyéb nyelv 1:

Válasszon nyelvet!



egyéb nyelv 2:

Válasszon nyelvet!



egyéb nyelv 3:

Válasszon nyelvet!



egyéb nyelv 4:

Válasszon nyelvet!



egyéb nyelv 5:

Válasszon nyelvet!



egyéb nyelv 6:

Válasszon nyelvet!

A 2021. évi népszámlálás kérdőívén ezen a helyen fog következni a vallásra vonatkozó kérdés, amelyre a
válaszadás önkéntes.

Kérjük, a továbbiakban is a 2020. november 1-jei állapot szerint válaszolja meg a kérdéseket!
15. Mi a törvényes családi állapota?
(14 évesnél idősebbek esetén.)






nőtlen, hajadon
házas
özvegy
elvált





bejegyzett élettárs (azonos nemű)
özvegy bejegyzett élettárs (azonos nemű)
elvált bejegyzett élettárs (azonos nemű)

17.1. kérdés, ha nem házas vagy bejegyzett élettárs családi állapotú
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bejegyzett azonos nemű
élettársaknál jelölhető!
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16.1. Házasságkötés ideje:

16.1. Bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének ideje:

(Házasok esetén.)

(Bejegyzett élettársak esetén.)

év

év

hónap

hónap

16.2. Együtt él a házastársával?

16.2. Együtt él a bejegyzett élettársával?

(Házasok esetén.)

(Bejegyzett élettársak esetén.)




igen
nem




18.1. kérdés

igen
nem

18.1. kérdés

17.1. Van élettársa, akivel egy lakásban él?
(12 évesnél idősebbek esetén; illetve azoknál a „házas” vagy „bejegyzett élettárs”családi állapotú személyeknél, akik nem élnek együtt
párjukkal a 16.2. kérdés válasza alapján.)




van
nincs

18.1. kérdés

17.2. Mióta él együtt élettársával?
év

hónap

18.1. Hány gyermeke született?
(10 évesnél idősebbek esetén.)
Kérjük, csak az élve született gyermekeket vegye figyelembe! Amennyiben nem született gyermeke, „0”-t írjon be!
Írja be a gyermekek számát! (fő)

19. kérdés, ha nincs élve született gyermeke

18.2. Mikor születtek gyermekei?
Adja meg a gyermek(ek) születési dátumát!



az első gyermek:

év

hónap



a második gyermek:

év

hónap



a harmadik gyermek:

év

hónap



a tizedik vagy tíznél több gyermek esetén a legfiatalabb gyermek:

év

hónap

19. Milyen szerepet tölt be ezen a címen a családban (háztartásban)?








férj, feleség
bejegyzett élettárs (azonos nemű)
élettársával együtt élő
egyedülálló szülő gyermekkel (ha a gyermek nem él együtt élettársával, házastársával)
gyermek (nevelt, örökbe fogadott gyermek is, kivéve állami gondozott gyermek)
egyéb egyedülálló rokon (a családdal élő szülő, nagyszülő, testvér, unoka, stb.)
nem rokon (állami gondozott gyermek, barát, háztartási alkalmazott, stb.)

20.1. Jár bölcsődébe, óvodába, általános iskolába?

20.1. Tanul Ön jelenleg?

(0–8 évesek esetén.)

(8 évesnél idősebbek esetén.)
Csak a tanulói, hallgatói jogviszonyt vegye figyelembe!






nem
bölcsődébe jár
óvodába jár
általános iskolába jár

21.2. kérdés, ha 7–8 éves
22.1. kérdés, ha 6 éves
Kérdőív vége, ha 6 évesnél fiatalabb
28.1. kérdés



nem



alapfokú (általános iskola 1-8. évfolyam vagy
gimnázium 5-8. évfolyam) képzésre jár
középfokú (érettségi nélküli, érettségit adó
vagy arra épülő) képzésre jár
felsőfokú képzésre jár


22.1. kérdés, ha 6–8 éves
28.1. kérdés, ha 6 évesnél fiatalabb
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21.1. kérdés

20.3. kérdés
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20.2. Középfokú képzés megnevezése:

20.2. Felsőfokú képzés megnevezése:

(Középfokú képzésre járók esetén.)

(Felsőfokú képzésre járók esetén.)










érettségit nem adó szakmai képzésben vesz részt
érettségit adó általános képzésben vesz részt
érettségit adó szakmai képzésben vesz részt
érettségire épülő középfokú szakképzésben vesz részt




felsőoktatási szakképzésben vesz részt
felsőfokú alapképzésben (BA/BSc) vesz részt
felsőfokú mesterképzésben (MA/MSc),
osztatlan képzésben vesz részt
szakirányú továbbképzésben vesz részt
doktori (PhD-, DLA-) képzésben vesz részt

20.3. [előtöltött tanulmányi szint] tanulmányait milyen képzési formában, tagozaton végzi?



nappali
esti, levelező, egyéb

21.1. Rendelkezik érettségi bizonyítvánnyal?



igen
nem

21.3. kérdés

21.2. Mi a legmagasabb befejezett végzettsége?



nincs iskolai végzettsége (az általános, elemi iskola első osztályát sem fejezte be)
általános (elemi, polgári) iskola 1–7. osztály, évfolyam
21.4. kérdés




22.1. kérdés
általános (elemi, polgári) iskola 8. osztály, évfolyam
szakképzettség érettségi bizonyítvány nélkül (pl. szakmunkásképző iskolai, szakiskolai bizonyítvány)

22.1. kérdés

21.5. kérdés

21.3. Kérjük, jelölje az összes olyan végzettséget, amellyel rendelkezik!











szakképzettség érettségi bizonyítvány nélkül (pl. szakmunkásképző iskolai, szakiskolai bizonyítvány)
érettségi bizonyítvány szakképesítés nélkül
érettségi bizonyítvány szakképesítéssel, képesítő bizonyítvány (az érettségivel együtt szerzett szakma)
érettségire épülő iskolarendszerben szerzett középfokú szakképesítő bizonyítvány
felsőoktatási (felsőfokú) szakképzésben szerzett oklevél
főiskolai képzésben szerzett vagy azzal egyenértékű oklevél
felsőfokú alapképzésben szerzett (BA/BSc) oklevél
egyetemi képzésben szerzett vagy azzal egyenértékű oklevél
felsőfokú mesterképzésben (MA/MSc) vagy osztatlan képzésben szerzett oklevél
tudományos fokozatot igazoló oklevél (PhD, DLA)
21.5. kérdés

21.4. Elvégzett legmagasabb osztályszáma?
Válasszon osztályszámot!

22.1. kérdés

21.5. [előtöltött végzettség] legmagasabb befejezett végzettség szakának, szakmájának,
szakképesítésének, szakképzettségének megnevezése:
Több azonos szintű végzettség esetén a választ a korábban szerzett(ek)re vonatkozóan adja meg!
Válasszon a listából vagy írja be a szakot, szakmát, szakképesítést, szakképzettséget!

21.5.1. [előtöltött szakképesítés] legmagasabb
befejezett végzettség megszerzési éve:

21.5.1. Érettségi megszerzési éve:
(Általános érettségi, mint legmagasabb végzettség esetén.)

(Szakmai végzettség esetén)

év

22.1. kérdés

év
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21.6. Van az általános érettségin kívül szakmai végzettsége?
(Általános érettségi, mint legmagasabb végzettség esetén.)




van
nincs

22.1. kérdés

Több végzettség esetén a munkavégzés, munkavállalás szempontjából legfontosabbnak ítélt szakképesítést adja meg! Akár
iskolarendszerű (pl. szakmunkásképző, szakiskola), akár nem iskolarendszerű (pl. tanfolyam) oktatásban szerezte.
Válasszon a listából vagy írja be a szakmát, szakképesítést!

22.1. Használ Ön digitális eszközt?
(5 évesnél idősebbek esetén.) Kérjük, igennel válaszoljon, ha otthonában vagy bárhol máshol használ számítógépet, laptopot,
táblagépet, okostelefont vagy egyéb digitális eszközt!




igen
nem

23.1. kérdés

22.2. Milyen szintű gyakorlattal rendelkezik az alábbi digitális tevékenységek végzésében?
Jelöljön ki egy választ minden sorban!

csak
alap
közép
magas
segítséggel szinten
szinten
szinten
tudok ilyen tevékenységet végezni

nem végzek
ilyen
tevékenységet
internetes információk keresésében
(böngészés interneten keresztül)
interneten keresztüli kommunikációban
(csevegő programok, közösségi oldalak,
videó megosztók stb. használatával)
online szolgáltatások igénybevételében
(vásárlás, ügyintézés interneten
keresztül)
digitális tartalmak létrehozásában
(szöveg-, hang-, képszerkesztő, táblázat
készítő, bármilyen szakmai szoftver
használatával)
digitális eszközeinek és azokon tárolt
adatainak védelmével kapcsolatban



















































28.1. kérdés, ha 6–14 éves és tanul
Kérdőív vége, ha 6–14 éves és nem tanul

A következő kérdések a pénzért vagy más juttatásért cserébe végzett munkával kapcsolatosak.
23.1. Dolgozott 2020. október 25. és 31. között legalább egy órát azért, hogy azzal bármilyen
jövedelmet szerezzen?
(14 évesnél idősebbek esetén.)




igen
nem

23.3. kérdés

23.2. Volt 2020. október 25. és 31. között olyan munkája, amelytől ideiglenesen távol volt, például
szabadság, táppénz, szülési szabadság, GYES, GYED miatt?
(14 évesnél idősebbek esetén, ha nem dolgozik.)



igen



nem
7

Személyi kérdőív
Kérjük, hogyha a következő kérdésnél több kategóriába is
be tudja magát sorolni, akkor a felsorolásban előrébb állót
jelölje!

A következő kérdésnél két választ is megjelölhet. Ha több is
érvényes Önre, kérjük, hogy a felsorolásban előrébb álló
kettőt jelölje meg!

23.3. 2020. november 1-jén tartozott-e
valamelyikbe a következő csoportok közül?

23.3. A következő csoportok közül melyikbe
tartozott 2020. november 1-jén?

(14 évesnél idősebbek esetén, ha dolgozik vagy munkájától
ideiglenesen távol van.)

(14 évesnél idősebbek esetén, ha nem dolgozik és nincs olyan
munkája, amitől ideiglenesen távol van.)

 saját jogon öregségi nyugdíjas, járadékos
 rokkantsági, rehabilitációs vagy egyéb
egészségkárosodási ellátásban részesül
 özvegyi vagy szülői nyugdíjas, árvaellátásban részesül
 csecsemőgondozási díjat, GYES-t, GYED-et vagy
GYET-et kap
 nem tartozik egyikbe sem







saját jogon öregségi nyugdíjas, járadékos
rokkantsági, rehabilitációs vagy egyéb
egészségkárosodási ellátásban részesül
özvegyi vagy szülői nyugdíjas, árvaellátásban részesül
csecsemőgondozási díjat, GYES-t, GYED-et vagy
GYET-et kap
vagyonából, ingatlan-bérbeadásból él
háztartásbeli



egyéb:



nem tartozik egyikbe sem




26.1. kérdés

Válasszon a listából vagy írjon be egyéb ellátási formát!

Korábbi válaszai alapján 2020. október 25. és 31. között nem dolgozott.
24.1. Keresett aktívan munkát októberben?



igen
nem

25. kérdés

24.2. Ha találna munkát, munkába tudna állni két héten belül?



igen
nem

25. Mikor dolgozott utoljára?
év


hónap

Kérdőív vége, ha 8 éve vagy annál régebben dolgozott utoljára, kivéve,
ha gyermekgondozási ellátás miatt van ideiglenesen távol munkájától.

soha nem dolgozott
28.1. kérdés, ha tanul
Kérdőív vége, ha nem tanul

Kérjük, a következő kérdéseket a 2020. november 1-jei állapotnak megfelelően válaszolja meg!
26.1. Mi a munkája, foglalkozása? (Amikor utoljára dolgozott, mi volt a munkája, foglalkozása?)
Több munka esetén a magasabb óraszámút írja be!
Válasszon a listából vagy írja be munkáját, foglalkozását!
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26.2. [előtöltött foglalkozás] foglalkozásában milyen formában dolgozik?
(Utoljára milyen formában dolgozott?)








alkalmazott
alkalmi munkavállaló (eseti megbízással dolgozó, alkalmi munkás, napszámos)
közmunkás, közfoglalkoztatott, közhasznú, közcélú stb. munkát végző személy
egyéni vállalkozó, önálló
társas vállalkozás dolgozó tagja
szövetkezet dolgozó tagja
segítő családtag
28.1. kérdés, ha nem dolgozik, nem keres munkát és tanul
Kérdőív vége, ha nem dolgozik, nem keres munkát és nem tanul

26.3. [előtöltött foglalkozás] foglalkozásában hány beosztottja, alkalmazottja van?
(Utoljára hány beosztottja, alkalmazottja volt?)






nincs (nem volt) beosztottja, alkalmazottja
1–2 fő
3–9 fő
10–19 fő
20 vagy több fő

27. Munkáltatójának, vállalkozásának mi a jellemző tevékenysége?
(Utolsó munkáltatójának, vállalkozásának mi volt a jellemző tevékenysége?)
Több munka esetén azt a munkáltatót adja meg, ahol magasabb óraszámban dolgozik!
Kérjük, lehetőleg a munkáltatója, vállalkozása nevét is adja meg!
Írja be munkáltató, vállalkozás jellemző tevékenységét!
Válasszon a listából vagy írja be a munkáltató, vállalkozás nevét!
Kérdőív vége, ha nem dolgozik és nincs olyan munkája, amitől ideiglenesen távol van és nem tanul
vagy gyermekgondozási ellátás miatt van ideiglenesen távol munkájától és nem tanul.

28.1. [előtöltött foglalkozás] foglalkozásában
hol dolgozik?
(14 évesnél idősebb dolgozók esetén.)
Kérjük, arra a helyre gondoljon, ahol 2020. október 25–31.
között dolgozott! (Ha ebben az időszakban szabadságon volt,
akkor arra a helyre gondoljon, ahol általában dolgozik!)







28.1. Hol jár iskolába, óvodába, bölcsődébe?
(Bölcsődébe, óvodába járók, illetve nem dolgozó tanulók esetén.)




lakásában, otthonában: [előtöltött település, lakcím]
lakásával, otthonával megegyező településen vagy
megegyező budapesti kerületben: [előtöltött település] 
más magyarországi településen vagy más budapesti
kerületben

változó településen (nem tud konkrét települést vagy
konkrét budapesti kerületet megnevezni)
külföldön:

lakásában, otthonában: [előtöltött település, lakcím]
lakásával, otthonával megegyező településen vagy
megegyező budapesti kerületben: [előtöltött település]
más magyarországi településen vagy más budapesti
kerületben
külföldön:

Válasszon országot!

Válasszon országot!

Kérdőív vége, ha a lakásában, otthonában dolgozik vagy tanul.
29.1. kérdés, ha lakásával, otthonával megegyező településen, budapesti kerületben
dolgozik vagy iskolába, óvodába, bölcsődébe jár.
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Személyi kérdőív
28.2. Munkahely települése:

28.2. Iskola, óvoda, bölcsőde települése:

[A „változó településen” dolgozók esetén ez jelenjen meg:
Kérjük, arra a településre gondoljon, ahol a munkát a legtöbb
esetben felveszi!]
Válasszon magyarországi települést!

Válasszon magyarországi település!

Írja be a külföldi település nevét!

Írja be a külföldi település nevét!

29.1. Általában hogyan közlekedik a tényleges
lakóhelyéről a munkahelyére?

29.1. Általában hogyan közlekedik a tényleges
lakóhelyéről az iskolába, az óvodába, a bölcsődébe?

Ha dolgozik és tanul, akkor a munkahelyre vonatkozóan töltse ki!
Legfeljebb három választ jelölhet!

Legfeljebb három választ jelölhet!



















gyalog
helyi autóbusszal, villamossal, trolibusszal, metróval
távolsági autóbusszal
vonattal, HÉV-vel
autóval
motorkerékpárral
kerékpárral
más módon

29.2. Általában hány perc alatt jut el a
munkahelyére?

gyalog
helyi autóbusszal, villamossal, trolibusszal, metróval
távolsági autóbusszal
vonattal, HÉV-vel
autóval
motorkerékpárral
kerékpárral
más módon

29.2. Általában hány perc alatt jut el az
iskolába, az óvodába, a bölcsődébe?

Ha dolgozik és tanul, akkor a munkahelyre vonatkozóan töltse ki!
Írja be az utazás időtartamát! (perc)

Írja be az utazás időtartamát! (perc)

A 2021. évi népszámlálás kérdőívén ezen a helyen fognak következni az egészségi állapotra, fogyatékosságra
vonatkozó kérdések, amelyekre a válaszadás önkéntes.
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