Мікроцензуш 2016
Вопросы и варіанты отвітув електронного личностного
вопросника
Подати дані подля Закона Х од 2015 рока мусай!
Данї хоснувуть ся лем з цїлёв статістикы!
1. Пол:
– муж
– жона
2. Дата роженя:
… рук … місяць … день
3.1. Державянство:
– мадярськоє
– мадярськоє и загатарноє: …
– не мадярськоє, а ипен: …
– без державянства
3.2. Одколи горожанин Мадярщины?
– од роженя
– од … рока
4.1. Данї, што ся тичуть позначеного на анкетї за жытло адреса:
– вашоє постоянноє (приписаноє) місто бываня
– дочасноє місто бываня
– не леґалізованоє місто бываня
4.2. У якому статусї бывать?
– властник вадь його сожытель, вєдно ведучі ґаздувство, родина
– ушытку квартель нанимать вадь його сожытель, вєдно ведучі ґаздувство, родина
– наймаєте цїлу квартель, вадь єсьте родинов наёмника
– иншакый статус
– бывать у державнуй установі
4.3. От коли жыєте ту?
– з роженя
– з … рока … місяця
5. Де сьте жыли перед тым?
6. Де сьте ся родили?
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7. Ци маєте окрем позначеного на анкетї за жытло ищи иншакый адрес?
–
–

неє
є, а ипен:
є зареґістрованый адрес постоянного бываня:
є зарегістрованый адрес дочасного бываня:
є незареґістрованый адрес:
є, за гатаром:

8. За якым адресом жыєте зазвычай?
– на зареґістрованум адресї дочасного бываня
– на зареґістрованум адресї постоянного бываня
– на незареґістрованум адресї
– за гатаром
9. Ци бывав од 2000. рока даґде позад гатарами Мадярщины менше, ги єден рук?
– ай
– нє
10.1. Ци бывав постояно за рук позад гатарами Мадярщины?
Кедь и неєдноразово, то дайте отвіт, што ся тиче послїднёго міста бываня за гатарами
днешнюй Мадярщины!
– нїт
– ай, окреме:
10.2. Якой дїятельство вюг за гатарами?
Назвати основну!
–
–
–

робота
ученя, цвіченя
другоє

10.3. Яка была спеціфіка роботы, занять за гатарами?
…
10.4. Коли зачало ся перебываня за гатарами?
– родив ся за гатаром
– … рук … місяць
10.5. Коли вернув ся вадь постояно перестяговався на бываня у Мадярщину?
– на теперішнїй час є за гатарами
– … рук … місяць
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11. Якый Ваш офіційний фамілный стан?
– незамужна, нежонатый
– замужна, жонатый
– вдовиця, вдовець
– розведена/-ый
– зареґістрована/-ый горожанська/-ый жона/муж
– вдовиця/вдовець зареґістрована/-ый горожанська/-ый жона/муж
– розведена/ий зарегістрована/-ый горожанська/-ый жона/муж
12.1. Кедь замужом вадь жонатый дата побраня:
… рук … місяць
Вєдно бывать из узаконеным сожытелём?
… рук … місяць
12.2. жыєте вєдно з жонов/мужом?
– ай
– нїт
Вєдно бывать из узаконеным сожытелём?
– ай
– нїт
13.1. Жыєте у горожанськум побраню?
– нїт
ай, начало сполного жывота: … рук … місяць
13.2. жыєте вєдно у єднуй квартелї?
– ай
– нїт
14. Порядковоє число домоґаздувства, до якого Ви належите?
у квартелї жыє дакулько домоґаздувств, число мого: …
15. Яку ролю має у фамілії?
– муж, жона
– узаконеный сожытель (данного пола)
– сожитель/-ка
– родина, што жыє вєдно з дїтинов (кедь дїтина не жыє у парі)
– дїтина (приёмна и усиновлена также)
– старшый родич (отець, мати, айбо дїдо, баба, што жыють вєдно из фамілійов)
– иншака родина
– не родина
– одинока особа (до домоґаздувства не односить ся)
16.1. Число дїтей, што родили ся жывыма:
… дїти
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16.2. Коли родили ся дїти?
перва (найстарша) дїтина: … рук … місяць
друга дїтина: … рук … місяць
третя дїтина: … рук … місяць
четверта дитина: … рук … місяць
пята дїтина: … рук … місяць
:
У двадцятуй дїтины, вадь у случаю булше двадцять дїти, указати дату роженя
маймолодшуй дїтины: … рук … місяць
17.1. Ходить у яслї, захоронку, середню школу? У случаю (0-8 рокув)
– нїт
– у яслї
– у захоронку
– у началну школу
Учить ся на датый момент?
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

нїт
у началну школу
учить ся в учебнуй інстітуції, котра не дає матуралноє освідченя (зачав учити ся в
училищу сперед 2016 роком)
у ґімназії
в училищу, котроє выдає матуралноє освідченя
в середнїх учебных інстітуціёх
высших учебных інстітуціёх
на інстітутї, базовуй высшуй школї бакалавра (BA/BSc)
на універзітетї, маґістратурі (MA/MSc)
на повышеню фахової кваліфікації на інстітутї, на універзітетї
у аспірантурі (PhD-, DLA-)

17.2. У якуй формі школованя ся учите?
– стаціонар
– иншакоє
18. Якоє Вашоє майвысшоє законченоє школованя?
– неє вошколованя
– народна (початкова, горожанка) школа, нижжа за 8 клас
– народна (початкова, горожанка) школа, 8 клас
– атестат профтехучилища
– атестат профтехнікума
– атестат зрілости без фаха
– атестат зрілости з фахом
– атестат за спеціалность, што базує ся на атестатї зрілости
– атестат про курсы высшої (и аккредиттованої) професійної освіти (лем по 1998
рокови)
– діплома інстітута (вадь рувноцїнна з ним, прим.: BA/BSc)
– діплома універзітета (вадь рувноцїнна з ним, прим.: MA/MSc)
– докторска ступень (PhD-, DLA-)
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19. Вкажте число клас, курсув учебнуй інстітуції, котру Вы абсолвовали?
– народна (початкова) школа … клас
– горожанка … клас
– професійна школа … клас, курсув
– професійно-технічне училище … клас, курсув
– ґімназії … клас, курсув
– середня спеціална школа, технікум и т.п … клас, курсув
– профшколованя, што базує ся на атестатї зрілости … курсув
– спецкурсы высшого школованя … курсув
– інстітут, базовоє высшоє школованя бакалавра (BA/BSc) … курсув
– універзітет, маґістратура (MA/MSc) … курсув
– főiskolai, egyetemi szakirányú továbbképzés … курсув
– аспірантура (PhD-, DLA-) … курсув
Майвысшоє сконченоє школованя
20.1. рук сконченя:
… рук
20.2. форма школованя:
– стаціонар
– иншака
20.3. спеціальность, фах: …
прим.: каменярь, радіомеханік, інженер деревообробнуй промисловости, обща
економічна спеціальность, учитель анґлійского языка и літературы
21.1. Кельо видув вошколованя є?
Вадь такоє самоє, вадь высшого уровня
…
21.2–21.6 вопросы из 5 видув вошколованя вубрати
21.2. тітул:
…
21.3. Вошколованя дустав у школї?
– ай
– нїт
21.4. Вошколованя якого уровня? (у случаю фахового вошколованя)
 началноє
 середнёє
 высшоє

–
–
–
–

szakképesítésének megszerzéséhez szükség volt valamilyen végzettségre? (Nem
iskolarendszerű szakképesítés esetén)
alapfokú végzettség volt szükséges
középfokú végzettség volt szükséges
felsőfokú végzettség volt szükséges
nem volt előírt követelmény

21.5. рук сконченя:
… рук
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21.6. форма школованя:
 стаціонар
 иншака
22. На якум языкови говорите? На якум языкови можете порозуміти другых, и
порозуміти ся з другыма?
–
–

мадярськый
На другых языкох: …

23. До котрых сполностюв односить ся? (0-14 рокув)
– яслї, захоронка, школа (навщивлявуча дїтина)
– яслі, захоронка, школа (не навщивлявуча дїтина)
– иншакоє, а ипен: …
До котрых сполностюв односить ся? (старша за 14 рокув)
мож дати 3 отвіта
– робите (робутник, подприємець, помагаючый член фамілії, дочасный робутник,
фармер, член кооператива и т. п.)
– безробутный
– пензіста по старости, рантьє
– інвалідность, реабілітація
– пензіста по праву близькуй родины (вдовця, єдного з родичув)
– дустає помуч на дїтину (декретнї)
– дустає помуч на позераня за хворым
– дїтина, што ходить у яслї, захоронку; школник, студент
– жыю на прибуткы з властности, здачі в аренду нерухомости
– домоґаздыня
– дустає соціалну помуч
– иншакоє, а ипен: …
24. Ци проводив якоісь дїятельство, роботу, котра приносить доход, за тыждень
до проведеня списованя? (септембер 24-30)?
 ай
 нє, айбо є робота, котров дочасно не занимам ся: отпуск, болничный, декрет)
 нє, бо неє роботы, пензія, школа, дозераня за дїтинов, другі причины
25. Глядали сьте у послїднї чотыри тыжднї роботу?
– ай
– нїт
26. Кедь найдете роботу, годнї будете стати до неї протягом слїдуючых двох
тижднюв?
– ай
– нїт
27. Коли працовали сьте послїднїй раз?
– … рук … місяць
– не працовав/-ла ниґда
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28.1. Ваш фах (професія), довжност/позіція (теперішня, вадь послїдня)
…
28.2. У якуй формі занятости працуєте?
– робутник
– приватный подприємець, самостойный робутник
– робутник, член подприємницького общества
– робутник, член кооперативы
– дочасный робутник (за єдноразовым контрактом, поденник)
– робутник у сосполных цїлях (роблячый некомерційну, сосполну роботу, зайнятый
у державнум секторі)
– надаючый помуч сімї
28.3. Ци маєте пудлеглых робутникув?
 неє
 1–2 чоловікa
 3–9 чоловік
 10–19 чоловік
 20 вадь булше
28.4. Кельо годин у середнёму робить на тыждень?
 у тыждень.... годин....
 переміно
28.5. На якый час заключеный трудовый договор?
 на неопредїленый час
 на опредїленый час
29. Ваш роботодавець або подприємство, описаня дїялности вашого роботодавця,
подприємства (теперішнёго, вадь послїднёго):
…
30. Де, у котрому поселеню робить?
 дома, де жыю (по адресу, вказаному у анкетї за жытло)
 у тому же поселищу, вадь районї Будапешта, де находить ся моє жытло (што
вказано у анкетї за жытло)
 у иншакум поселищу, районі Будапешта, за гатаром, а ипен:
 у рузных поселищах (не можете назвати конкретноє поселище, район Будапешта)
Де ходить у яслї, захоронку, школу?
– дома, де жыю (по адресу, вказаному у анкетї за жытло)
– у тому же поселищу, вадь районї Будапешта, де находить ся моє жытло (што
вказано у анкетї за жытло)
– у иншакум поселищу, районі Будапешта, за гатаром, а ипен:
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31. Да якої націоналности себе ідентіфікуєте?
 мадярська
 армянська
 болґарська
 румынська
 циґанська
 русинська
(ромська)
 сербська
 ґрецька
 словацька
 горватська
 словенська
 горватська
 украинська
 нїмецька

–






арабська
китайська
руська
вєтнамська

иншака, а ипен: …
не хочу отвічати

32. Окрем позначеної у пережум вопросі, чи односите ся Вы ищи до иншакуй
націоналности?
 не односить ся до иншакуй націоналности
 мадярська
 армянська
 арабська
 болґарська
 румынська
 китайська
 циґанська
 русинська
 руська
(ромська)
 сербська
 вєтнамська
 ґрецька
 словацька
 горватська
 словенська
 горватська
 украинська
 нїмецька

–

иншака, а ипен: …
не хочу отвічати

33. Якый Ваш родный язык?
мож позначити максімум два отвіты
 мадярська

 болґарська

 циганськый

(романі, беаш)

 ґрецька

 горватська

 горватська

 нїмецька

–

армянська
румынська
русинська
сербська
словацька
словенська
украинська

арабська
китайська
руська
вєтнамська






арабська
китайська
руська
вєтнамська

иншака, а ипен: …
не хочу отвічати

34. На якому языкови говорите у кругу фамілії и цімборув?
мож позначити максімум два отвіты
 мадярська
 армянська
 болґарська
 румынська
 циганськый
 русинська
(романі, беаш)
 сербська
 ґрецька
 словацька
 горватська
 словенська
 горватська
 украинська
 нїмецька







иншака, а ипен: …
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–

не хочу отвічати

35. За послїднї 6 місяцюв ци заваджали проблемы из здоровлём у каждоденнум
дїятельстві, и кедь ай, та у якому розмірі? Просиме, уточнити лем за пережі 6
місяцюв.
– дуже серіозно ограничує
– ограничує, айбо не серіозно
– не ограничує
– не хоче отповідати
36. Маєте даяку довготривалу хвороту вадь дефект?
– не маву ани довготривалу хвороту, ани дефект
– маю довготривалу хвороту и дефект
– маву дефект
– маву довготривалу хвороту (напр. гіпертонію, діабет)
– не хочу отвічати
37. Якый дефект маєте?
мож позначити максімум три отвіты
– з руховым дефектом
– аутіста
– розумово отсталый
– пошкоджена псіхіка
– дефект бесїды
– beszédfogyatékos
– слабый зор
– иншакый, а ипен: …
– не хочу отвічати

–
–
–
–
–

слїпота
слабый слух
глухость
глухость и слїпота
сильный дефект внутряных
орґанув

–
–
–
–

сімейный жывот
транспортноє пересуваня
комунікація, доступ до інформації
сосполный жывот

38. От коли жыєте з дефектом?
кедь з дакулькома, то позначити найдвнїшый!
– з роженя
– з дошкольного віка
– з школного віка, айбо до 18 рокув
– по 18 роках, айбо до 45 рокув
– по 46 роках, айбо до 60 рокув
– по 60 роках
– не знаву
– не хочу отвічати
39.1. У чому Вам перешкоджать дефект?
у каждум шорикови максімум три отвіты!
– самостойность (напр. одїваня)
– каждоденный жывот (напр.
покупкы)
– школованя, робота
–
–

не перешкоджать ни в чум
не хочу отвічати

39.2. У чому Вам перешкоджать довготривала болїсть?
у каждум шорикови максімум три отвіты!
– самостойность (напр. одїваня)
– школованя, робота
– каждоденный жывот (напр.
– сімейный жывот
покупкы)
– транспортноє пересуваня
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–

комунікація, доступ до інформації

–
–

не перешкоджать ни в чум
не хочу отвічати

–

сосполный жывот
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