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Ερωτηματολόγιο κατοικίας
Η κατάθεση στοιχείων βάσει του νόμου CXXXIX του έτους 2009 είναι υποχρεωτική. 

Τα στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για στατιστικούς σκοπούς.

ΚΕΝΤΡΙΚΉΣ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΉΣ
ΥΠΗΡΕΣΊΑΣ

Η διεύθυνση της κατοικίας

A) Τα στοιχεία της κατοικίας

Αριθμός ταυτοποίησης: Κωδικός πρόσβασης στο Internet: –

ναι ..... όχι .....Είναι ακριβής η τυποποιημένη διεύθυνση;

Οικισμός (πόλη, χωριό)

Όνομα του δημοσίου χώρου

Αρ. κτιρίου Τοπογραφικός αριθμός Κτίριο Αριθμός εισόδου Όροφος Αρ. θύρας

Χαρακτήρας του δημοσίου χώρου (οδός, πλατεία κτλ.)

Παρακαλείστε να διορθώσετε τα λανθασμένα μέρη της διεύθυνσης.

1.  Τι χαρακτήρα έχει το κτίριο;

μονοκατοικία, πολυκατοικία με 1-3 διαμερίσματα ................................

πολυκατοικία με 4 ή παραπάνω διαμερίσματα ....................................

εξοχικό .................................................................................................

άλλο (π.χ. δημόσιο κτήριο, κτίριο με γραφεία, εργοστάσιο).................

2.  Τι είδος κτίριο είναι;

διαμέρισμα (ή μονοκατοικία)................................................................

εξοχικό .................................................................................................

άλλο (π.χ. κατάστημα, τροχόσπιτο) .....................................................

3.  Πότε χτίστηκε η κατοικία;

πριν από το 1919 ................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

δεν ξέρει ..............................................................................................

το 2006 ή πιο αργά ..............................................................................

Αξιότιμοι Κυρίες και Κύριοι;

Στην επικράτεια της Ουγγαρίας τον Οκτώβριο του 2011 πρέπει να πραγματοποιηθεί απογραφή πληθυσμού βάσει του νόμου CXXXIX του έτους 
2009. Σύμφωνα με το νόμο η παροχή στοιχείων είναι υποχρεωτική για όλους, η εκτέλεση της συλλογής των στοιχείων είναι το καθήκον των 
αυτοδιοικήσεων, των επαγγελματικών εποπτειών και της Κεντρικής Στατιστικής Υπηρεσίας.  Παρακαλείστε με την συμπλήρωση των 
ερωτηματολογίων να ανταποκριθείτε κι Εσείς στα καθήκοντά σας.
Πρώτα απαντήστε στις ερωτήσεις του ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ, και μετά συμπληρώστε τόσα ΑΤΟΜΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ όσα άτομα 
ζουν στην κατοικία. Τα στοιχεία ολοκληρώνονται με την εκ των προτέρων τυποποιημένη διεύθυνση και τα άτομα που ζουν εκεί. 
ΑΤΟΜΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ πρέπει να συμπληρωθούν
! για κάθε Ούγγρο ή ξένο πολίτη που ο τόπος διαμονής του/της είναι στην κατοικία – δηλωμένος / η ή μη – δηλαδή γι' αυτόν, που γενικά περνάει 

την νυχτερινή ανάπαυσή του/της στο διαμέρισμα, στο μεγαλύτερο μέρος της εβδομάδας βρίσκεται εδώ, από εδώ πηγαίνει στο σχολείο, στη 
δουλειά (και σε περίπτωση αν προσωρινά λείπει, (π.χ. λόγω θεραπείας, διακοπών, επίσκεψης συγγενών),

! για τα άτομα που έχουν την μόνιμη κατοικία τους σ' αυτήν την διεύθυνση, αλλά
! μένουν σε φοιτητική εστία, σε εργατική εστία, σε νοίκι, και γυρίζουν εδώ κατά καιρούς (π.χ. μια ή δυο φορές την εβδομάδα ή το μήνα),
! προσωρινά βρίσκονται στο εξωτερικό, και η συνολική διάρκεια της παραμονής στο εξωτερικό δεν φτάνει τους 12 μήνες.

Δώστε τα στοιχεία σύμφωνα με την ημερομηνία 1η Οκτωβρίου 2011, Σάββατο και ώρα 0. 

Στις ερωτήσεις σχετικά με την κατοικία να απαντήσει το ενήλικο άτομο που ζει στην κατοικία, και στις ερωτήσεις του ατομικού ερωτηματολογίου να 
απαντήσει κατά προτίμηση αυτό το άτομο, το οποίο συμπληρώνει το ερωτηματολόγιο. Τα στοιχεία του ανηλίκου θα παρέχει ο κηδεμόνας. 

Δίνεται γενικά μια απάντηση ανά ερώτηση. Όπου υπάρχει δυνατότητα για περισσότερες απαντήσεις, το σημειώνουμε ξεχωριστά. 

Στις ερωτήσεις μπορείτε να απαντήσετε βάζοντας ένα «Χ»      δίπλα στην απάντηση, γράφοντας αριθμούς στα τετραγωνάκια ή με γραπτό σημείωμα. 

Σε ένα τετραγωνάκι να γράφετε μόνο έναν αριθμό, π.χ. 
Τα ψηφία αναγράψτε στη δεξιά πλευρά των τετραγωνικών, και το μήνα πάντα να γράφετε με αραβικούς αριθμούς, π.χ.: 

Την απάντηση που γίνεται με κείμενο να γράφετε στο άσπρο ορθογώνιο παραλληλόγραμμο, π.χ.: 

Τη λανθασμένη σήμανση μπορείτε να εξαφανίσετε μουντζουρώνοντας το «Χ».      Το λάθος αριθμό μουντζουρώστε       και γράψτε το σωστό σε 
άδειο χώρο που βρίσκεται δίπλα στο μουντζουρωμένο αριθμό.

Στα τετραγωνάκια που περικλείονται με διακεκομμένες γραμμές, παρακαλείστε να μην γράψετε, διότι αυτά βοηθάνε την μεταποίηση των 
στοιχείων. Τα ερωτηματολόγια συμπληρώστε με μπλε ή μαύρο στυλό, ευανάγνωστα. 

Ευχαριστούμε για την συνεργασία και τις πολύτιμες απαντήσεις σας. 

                                                                                                                                                                      dr. Vukovich Gabriella

                                                                                                                                                                     Πρόεδρος της ΛΣΥ
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4.  Με τι υλικά είναι χτισμένη;

πλίνθοι, λάσπη κτλ. με 
θεμέλιο ....................................

άλλο ........................................

δεν ξέρει ..................................

πλίνθοι, λάσπη κτλ. χωρίς 
θεμέλιο ....................................

τούβλα, πέτρα, 
ασβεστοκονίαμα ......................

προκατασκευή.........................

ξύλο.........................................

μεσαίο ή μεγάλο μπλοκ, χυτό 
μπετόν.....................................

5.  Τρόπος χρήσης;

κύρια κατοικία (κατοίκηση σε μόνιμη βάση).........................................

εποχιακή κατοικία ή δευτερεύουσα κατοικία ........................................

για άλλη χρήση (π.χ. γραφείο, ιατρείο) ................................................

ακατοίκητο (κενό).................................................................................

6.  Ποιος είναι ο ιδιοκτήτης;

φυσικό πρόσωπο.................................................................................

δημοτική αρχή .....................................................................................

άλλος θεσμός, οργάνωση (π.χ. εταιρεία, επιχείρηση, εκκλησία) .........

7.  Αν έχει η κατοικία

7.1.  δωμάτιο (μεγαλύτερο από 12 τ.μ.):

7.2.  δωμάτιο (12 τ.μ. ή λιγότερο):

7.3.  κουζίνα (4 τ.μ. ή μεγαλύτερη):

7.4.  κουζίνα (μικρότερη από 4 τ.μ.):

7.5.  λουτρό:

δεν έχει ..

δεν έχει ..

δεν έχει ..

δεν έχει ..

δεν έχει ..

έχει...

έχει...

7.7.  άλλος χώρος (π.χ. χολ, 
διάδρομος, αποθήκη): δεν έχει ..έχει...

7.6.  τουαλέτα με τρεχούμενο νερό (στο 
λουτρό ή σε ξεχωριστό χώρο): δεν έχει ..

δωμάτιο είναι π.χ. το υπνοδωμάτιο, η τραπεζαρία και το καθιστικό!
τους χώρους πολλαπλών χρήσεων να τους μοιράσετε σύμφωνα με τη 
χρήση (π.χ. το χώρο με αμερικάνικη κουζίνα σε κουζίνα και δωμάτιο)!

Παρακαλείστε να σημειώσετε και την απάντηση «δεν έχει».

τ.μ.

Να μην υπολογίσετε το υπόγειο, τη σοφίτα, το 
γκαράζ, το ανοιχτό μπαλκόνι, την ανοιχτή βεράντα!

8.  Ποια είναι η έκταση της κατοικίας;

9.  Το διαμέρισμα έχει ηλεκτρισμό;

ναι ..... όχι .....

10.  Πώς πραγματοποιείται  στην κατοικία

10.1.  η παροχή νερού;

10.2.  η παροχή ζεστού νερού;

από δημόσια υδραυλική εγκατάσταση ...........................................

από μακρινή εγκατάσταση .............................................................

με άλλο τρόπο (θερμοσίφωνο γαζιού ή ρεύματος ή  από κεντρική 
θέρμανση) ......................................................................................

δεν υπάρχει ζεστό τρεχούμενο νερό ..............................................

από σπιτική υδραυλική εγκατάσταση (π.χ. από πηγάδι με αντλία)

δεν έχει το διαμέρισμα υδραυλική εγκατάσταση.............................

11.  Πώς λειτουργεί η αποχέτευση;

με κεντρική παροχέτευση ....................................................................

ατομικά με βόθρο .................................................................................

ατομικά αλλού ή δεν υπάρχει αποχέτευση ..........................................

12.  Πώς θερμαίνεται ο χώρος;

με θερμοπομπό ή σόμπα ανά χώρους .....................

τηλεθέρμανση, με ζεστό νερό ...................................

δεν υπάρχει δυνατότητα θέρμανσης .........................

με λέβητα ατομικό ή κεντρικής θερμάνσεως, ή με 
άλλο τρόπο ...............................................................

βλ. ερώτηση 14

13.  Τι είδους ενέργειας χρησιμοποιείται για τη θέρμανση;

αέριο δικτύου .......................................................................................

υγραέριο ΠΒ με δεξαμενή ....................................................................

υγραέριο ΠΒ φιάλης ............................................................................

ξύλο .....................................................................................................

άνθρακα...............................................................................................

ηλεκτρικό ρεύμα...................................................................................

πετρέλαιο θέρμανσης ..........................................................................

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (π.χ. ηλιακή, γεωθερμική).....................

άλλο: .......................................

14.  Τα άτομα που ζουν στην κατοικία, πόσα νοικοκυριά αποτελούν;

ένα................................................

περισσότερα, 
συγκεκριμένα:.............

το σπίτι δεν κατοικείται .................

νοικοκυριά

Σ' ένα νοικοκυριό ανήκουν αυτά 
τα άτομα και τα εξαρτώμενα 
τους, που πληρώνουν από 
κοινού τα έξοδα καθημερινά και 
της διατροφής.

16. 
(όποιοι έχουν την μόνιμη κατοικία τους σ' αυτήν τη διεύθυνση, αλλά 
βρίσκονται στο εξωτερικό, και η συνολική διάρκεια της παραμονής τους 
έφτασε ή πιθανόν θα φτάσει τους 12 μήνες)

Ο αριθμός αυτών που βρίσκονται διαρκώς στο εξωτερικό:
Γι' αυτούς δεν χρειάζεται να 

συμπληρωθεί ατομικό 
ερωτηματολόγιο.

άτομα

δεν υπάρχει τέτοιο άτομο

 Β) Ο αριθμός των ατόμων που κατοικούν στην κατοικία
(ένα άτομο μόνο μια φορά να υπολογίσετε)

15.2.  
(όποιοι έχουν την μόνιμη κατοικία τους σ' αυτήν την διεύθυνση, αλλά 
προσωρινά βρίσκονται στο εξωτερικό, και η συνολική διάρκεια της 
παραμονής τους δεν φτάνει τους 12 μήνες)

Ο αριθμός αυτών που προσωρινά βρίσκονται στο εξωτερικό: Στα παρακάτω πρέπει να 
συμπληρωθούν τόσα 
ατομικά ερωτηματολόγια, 
όσα άτομα γράφτηκαν στις 
ερωτήσεις 15.1., 15.2., 15.3.

άτομα

άτομα

δεν υπάρχει τέτοιο άτομο

15.1.  
(όποιοι γενικά περνάνε την νυχτερινή ανάπαυσή τους στο διαμέρισμα, στο 
μεγαλύτερο μέρος της εβδομάδας βρίσκονται εδώ, από εδώ πηγαίνουν 
στο σχολείο, στη δουλειά κτλ.)

Ο αριθμός αυτών που ζουν κυρίως σ' αυτήν την διεύθυνση:

15.3.  
(όποιοι έχουν την μόνιμη κατοικία τους σ' αυτήν τη διεύθυνση, αλλά λόγω 
σπουδών ή δουλειάς κτλ. μένουν σε φοιτητική εστία, σε εργατική εστία, σε 
νοίκι, και γυρίζουν εδώ κατά καιρούς, π.χ. μια ή δυο φορές την εβδομάδα 
ή το μήνα)

Ο αριθμός αυτών που κατά διαστήματα γυρίζουν σπίτι:
άτομα

δεν υπάρχει τέτοιο άτομο

δεν υπάρχει τέτοιο άτομο
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Στις Οδηγίες ασχολούμαστε μόνο μ' αυτές τις ερωτήσεις, όπου νομίζουμε, ότι χρειάζεται βοήθεια πέρα από την καθημερινή και συνηθισμένη 

ερμηνεία τους. Αν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες απ' αυτές που βρίσκονται εδώ, οι λεπτομερείς οδηγίες για τη συμπλήρωση βρίσκονται 

στην ιστοσελίδα www.nepszamlalas.hu . 

Οδηγίες 
για την συμπλήρωση των ερωτηματολογίων απογραφής πληθυσμού

2η ερώτηση: Η απάντηση εξοχικό και άλλο δίνεται μόνο τότε, αν είναι το απενεργοποίησε (π.χ. λόγω της μη καταβολής), η κατοικία και σ' αυτήν 
κατοικημένη, δηλαδή στην 1η Οκτωβρίου 2011 τουλάχιστον ένα άτομο την περίπτωση θεωρείται να έχει ηλεκτρικούς αγωγούς. 
μένει εκεί. Σ' αυτήν την περίπτωση οι παρακάτω ερωτήσεις αναφέρονται 12η ερώτηση: Αν το διαμέρισμα θερμαίνεται με περισσότερους τρόπους, 
στο εξοχικό και στην άλλη μονάδα κατοικίας. τότε πρέπει να δώσετε τον τρόπο θέρμανσης των δωματίων. Αν δεν 
6η ερώτηση: Αν η κατοικία, εκτός από το φυσικό πρόσωπο, έχει κι μπορεί να δοθεί σαφής απάντηση και μ' αυτόν τον τρόπο, τότε πρέπει να 
άλλους ιδιοκτήτες, π.χ. ίδρυμα, οργάνωση, τότε πρέπει να απαντήσετε σημειώσετε τον πιο συχνό τρόπο θέρμανσης. 
σύμφωνα με το ποσοστό της πλειοψηφίας της ιδιοκτησίας. 14η ερώτηση: Αν υπάρχει ενοικιαστής σ' ένα μέρος της κατοικίας – κι αν 
7.6η ερώτηση: Πρέπει να γράψετε το συνολικό αριθμό των τουαλετών, έχει οικογένεια, μαζί με τα μέλη της οικογένειάς του – ανήκει πάντα σε 
άσχετα αν η τουαλέτα βρίσκεται σε ξεχωριστό χώρο ή στο λουτρό. ξεχωριστό νοικοκυριό. 
8η ερώτηση: Αν δεν ξέρετε το ακριβές εμβαδόν της κατοικίας, 15.1η ερώτηση: Υπολογίστε κι αυτά τα άτομα, που προσωρινά λείπουν 
παρακαλείστε να το υπολογίσετε περίπου πόσο μπορεί να είναι. Πρέπει π.χ. λόγω θεραπείας, διακοπών ή επίσκεψης συγγενών. 
να υπολογίσετε το μισό το εμβαδού του κλειστού μπαλκονιού και της 16η ερώτηση: Εδώ πρέπει να σημειώσετε αυτά τα άτομα που τώρα ζουν 
κλειστής ταράτσας, και σε περίπτωση ρετιρέ πρέπει να υπολογίσετε στο στο εξωτερικό, και η συνολική διάρκεια της παραμονής τους έφτασε ή 
εμβαδόν της κατοικίας μόνο το χώρο που έχει πάνω από 1,9 μ εσωτερικό πιθανόν θα φτάσει τους 12 μήνες, άσχετα αν γυρίσουν σπίτι κατά καιρούς 
ύψος. για επίσκεψη ή όχι (π.χ. δουλεύουν στο εξωτερικό με σύμβασή ενός 
9η ερώτηση: Την απάντηση όχι πρέπει να σημειώσετε, αν δεν είναι χρόνου ή περισσότερης διάρκειας). Ατομικό ερωτηματολόγιο δεν πρέπει 
εισαγόμενο το ηλεκτρικό ρεύμα στην κατοικία. Εάν η υπηρεσία ρεύματος να συμπληρωθεί γι' αυτούς. 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ «ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ»

7η ερώτηση: Αν έχετε κι αλλού διεύθυνση εκτός απ' αυτήν που βρίσκεται 18η ερώτηση: Πρέπει να γραφτεί ο αριθμός κάθε ολοκληρωμένων 
στο ερωτηματολόγιο κατοικίας, πρέπει να γράψετε το όνομα του οικισμού ακαδημαϊκών ετών που έχετε τελειώσει, άσχετα απ' ό,τι σε ποιο είδος 
στο τετράπλευρο που βρίσκεται δίπλα στην αντίστοιχη απάντηση, σε σχολής και εκπαίδευσης το κάνατε. Έτσι για παράδειγμα αν πηγαίνετε 
περίπτωση της Βουδαπέστης πρέπει να σημειώσετε και σε ποια περιοχή στην 5η δημοτικού, τότε πρέπει να γράψετε στη σειρά του δημοτικού το 
βρίσκεται. τέταρτο έτος. Αν τελειώσατε μέση εκπαίδευση ή πηγαίνετε εκεί, τότε και 

στη σειρά του δημοτικού και της μέσης εκπαίδευσης πρέπει να γράψετε 10η ερώτηση: Λάβετε υπ' όψη την νομική κατάσταση. Πρέπει να 
τα έτη που έχετε τελειώσει. Αν τελειώσατε ανώτερη εκπαίδευση ή σημειώσετε την απάντηση άγαμος αν ζείτε ξεχωριστά από τον/την 
πηγαίνετε εκεί, τότε και στη σειρά του δημοτικού, της μέσης και της σύζυγό σας, αλλά δεν έχετε χωρίσει ακόμα. 
ανώτερης εκπαίδευσης πρέπει να γράψετε τον αριθμό των ετών που 11.2η ερώτηση: Πρέπει να σημειώσετε την απάντηση ναι και στην 
έχετε τελειώσει. περίπτωση αν δεν μένετε στην ίδια κατοικία με τον/την σύζυγό σας, αν 
Αν πηγαίνατε σε πολλά παρομοίων τύπων σχολεία, να μην προσθέσετε είστε ακόμα έγγαμοι. Την απάντηση όχι σημειώστε αν η συζυγική 
τον αριθμό των τάξεων που έχετε τελειώσει, απ' αυτά να γράψετε τον κοινότητά σας τερματίστηκε, άσχετα αν μένετε σε κοινή ή σε ξεχωριστή 
αριθμό ετών εκείνου του σχολείου, όπου τελειώσατε τα περισσότερα έτη. κατοικία. 
Σ' εκείνα τα ανώτερα σχολεία και πανεπιστήμια όπου η ολοκλήρωση των 12η ερώτηση: Σε συντροφική σχέση ζει αυτό το άτομο, ο οποίος χωρίς 
ακαδημαϊκών ετών συνδέεται με πόντους κρέντιτ, να υπολογίσετε μόνο νόμιμο γάμο ζει μόνιμα σε μια σχέση, λες και να ήταν νόμιμη, άσχετα από 
τα έτη που έχετε τελειώσει σύμφωνα με τους πόντους κρέντιτ. την οικογενειακή κατάστασή του και αν ζει σε κοινή ή ξεχωριστή κατοικία 
19η ερώτηση: Η σειρά των πιθανών τυποποιημένων απαντήσεων με τον/την παρτενέρ του. Η ερώτηση ισχύει στην καταχωρημένη, 
σημειώνει το επίπεδο της εκπαίδευσης που μπορείτε να αποκτήσετε. εγγεγραμμένη και μη συμβίωση. 
Πρέπει να σημειώσετε μόνο αυτή την απάντηση, από την οποία δεν 14η ερώτηση: Αν σας αφοράνε περισσότερες απαντήσεις, τότε να 
έχετε πιο υψηλού επιπέδου εκπαίδευση. Δεν επιτρέπεται να λάβετε σημειώσετε αυτήν που βρίσκεται πιο μπροστά στη σειρά. 
υπόψη τους κύκλους μαθημάτων καθώς και το πιστοποιητικό της Σύζυγος λέγεται ο άντρας και η γυναίκα που ζουν σε νόμιμη έγγαμη 
επαγγελματικής σχολής που αποκτήσατε ως ενήλικος, καθώς και της σχέση. 
βεβαίωσης τεχνικής σχολής. Τα διπλώματα που αποκτήσατε στο Σύντροφος απάντηση μόνο σ' αυτήν την περίπτωση μπορεί να δοθεί, αν 
εξωτερικό, πρέπει να καταταχτούν σύμφωνα με τους ουγγρικούς όρους. ο/η σύντροφος σας ζει στο ίδιο νοικοκυριό, άσχετα αν πρόκειται για 
Κάτω από την 8η  τάξη του δημοτικού (αστικού) σχολείου  πρέπει να καταχωρημένη, εγγεγραμμένη ή μη συντροφική σχέση. 
σημειώσει αυτός που τελείωσε μόνο τις 1-7 τάξεις του δημοτικού ή τις 1-3 Γονέας που ζει μόνος του με το παιδί του είναι αυτός/ή, που συζεί με το 
τάξεις του αστικού. Αυτή την απάντηση σημειώστε επίσης αν τελειώσατε παιδί του χωρίς σύζυγο ή σύντροφο. 
μόνο την 1η τάξη του 6τάξιου γυμνασίου ή τις 1-3 του 8τάξιου γυμνασίου. 

Παιδί θεωρείται το άτομο, άσχετα από την ηλικία και την οικογενειακή 
8η τάξη δημοτικού να σημειώσει αυτός, που τελείωσε την 8η τάξη του κατάσταση, που ζει σε κοινό νοικοκυριό με τον ένα ή με τους δυο γονείς 
δημοτικού ή τις 4-6 τάξεις του αστικού σχολείου και δεν συνέχισε τις του, αν στο νοικοκυριό δεν ζει ο/η σύζυγός του, σύντροφός του ή το δικό 
σπουδές του. Σ' αυτήν την κατηγορία ανήκει κι αυτός, που τελείωσε τις 2-του παιδί. Εδώ ανήκει και ο υιοθετημένο παιδί, και το παιδί που είναι υπό 
5 τάξεις του 6τάξιου γυμνασίου, τις 4-7 τάξεις του 8τάξιου γυμνασίου, επιμέλεια. 
καθώς και τις 1-3 τάξεις του 4τάξιου γυμνασίου και του επαγγελματικού 

Πρόγονος είναι ο πατέρας, η μητέρα, οι παππούδες, προπαππούδες, 
γυμνασίου. Εδώ ανήκει κι αυτός, που τελείωσε όλες τις τάξεις κάποιας 

πεθερός, πεθερά που ζει μαζί με την οικογένεια, αλλά δεν έχει σύζυγο, 
σχολής της μεσαίας εκπαίδευσης, αλλά δεν απόκτησε απολυτήριο, εκτός 

σύντροφο. 
αν έχει πιστοποιητικό μεσαίας εκπαίδευσης που γράφτηκε μεταξύ 1974-

Ζει μόνος/μόνη του/της απάντηση πρέπει να δοθεί αν το νοικοκυριό 1986. Αυτήν την απάντηση πρέπει να σημειώσει κι αυτός, που τελείωσε 
αποτελείται από ένα άτομο. κάποια έτη σε επαγγελματική σχολή ή σε επαγγελματικό γυμνάσιο, αλλά 
15η ερώτηση: Λάβετε υπόψη και τα παιδιά σας που γεννήθηκαν απολυτήριο ή πιστοποιητικό δεν απόκτησε. 
ζωντανά, και τα οποία ζουν αλλού, σε άλλη οικογένεια ή σε κρατική Πιστοποιητικό απολυτηρίων εξετάσεων χωρίς ειδίκευση είναι η κατάρτιση 
φροντίδα, μετακόμισαν ή πέθαναν. Σ' αυτήν την ερώτηση δεν επιτρέπεται αυτού που το ψηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης έχει τις γενικές 
να λάβετε υπόψη τα υιοθετημένα παιδιά και τα παιδιά που είναι υπό απολυτήριες εξετάσεις του γυμνασίου ή του επαγγελματικού γυμνασίου. 
επιμέλειά σας. Αυτή την απάντηση να σημειώσει κι αυτός, που έχει πιστοποιητικό μέσης 
17.1η ερώτηση: Αν ταυτόχρονα σε περισσότερα εκπαιδευτικά εκπαίδευσης μεταξύ 1974-1986. 
ιδρύματα σπουδάζετε σε διαφορετικά τμήματα και έτη, και τότε μόνο ένα Πιστοποιητικό απολυτηρίων εξετάσεων με ειδίκευση έχει αυτός, που 
μπορείτε να σημειώσετε. Πρέπει να προτιμήσετε τις σπουδές που απόκτησε πιστοποιητικό απολυτηρίου με ειδίκευση. Εδώ ανήκουν τα 
παρέχουν προσόντα υψηλότερου επιπέδου. Σε περίπτωση ταύτισης πιστοποιητικά του επαγγελματικού γυμνασίου, τις τεχνικής σχολής, της 
πρέπει να προτιμήσετε αυτό όπου έχετε τελειώσει περισσότερα έτη. εμπορικής σχολής, της σχολής δάσκαλων και νηπιαγωγών της μέσης 
17.2η ερώτηση: Αν ταυτόχρονα σπουδάζετε σε ημερήσιο τμήμα και σε εκπαίδευσης, καθώς και τα πιστοποιητικά απολυτηρίου με ειδίκευση 
άλλο είδους εκπαιδευτικού συστήματος, πρέπει να σημειώσετε το μεταξύ 1949-1955
ημερήσιο τμήμα. 
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Πιστοποιητικό επαγγελματικής σχολής που βασίζεται στο πιστοποιητικό Μερικά παραδείγματα για τον κατάλληλο τρόπο εγγραφής του 
απολυτηρίου έχει σαν κατάρτιση αυτός, που κατέχει εξειδικευμένο επαγγέλματος:
πιστοποιητικό μεσαίου ή ανεβασμένου επιπέδου εκπαίδευσης, που 
βασίζεται στις απολυτήριες εξετάσεις, και η απόκτηση αυτού του 
πιστοποιητικό δεν παρείχε ανώτερη επαγγελματική κατάρτιση. Αυτή την 
απάντηση να σημειώσει κι αυτός, που το πιστοποιητικό απολυτηρίου ή 
της ειδίκευσης απόκτησε σε επαγγελματικό γυμνάσιο των ειδικευμένων 
εργατών. Τέτοια κατάρτιση μέχρι το 2003 μπόρεσε κανείς να αποκτήσει. 
Πιστοποιητικό  ανώτερης επαγγελματικής σχολής έχει ως κατάρτιση 
αυτός, που μετά από το 1998 – είτε σε σχολή μεσαίας είτε σε ανώτερης 
εκπαίδευσης – απόκτησε πιστοποιητικό ειδίκευσης ανώτερου επιπέδου. 
Η προϋπόθεσή του είναι η απόκτηση των απολυτηρίων εξετάσεων. 
Πτυχίο ανώτατης σχολής (ή ταυτόσημο με αυτό) έχει ως κατάρτιση αυτός, 
που το πτυχίο του απόκτησε σε ανώτατη σχολή, ακαδημία, ανώτατη 
τεχνική σχολή, ανώτατη επαγγελματική σχολή, ανώτατη σχολή 
νηπιαγωγών, δάσκαλων κτλ. σε στοιχειώδη εκπαίδευση ή σε 
επαγγελματική μετεκπαίδευση. Σ' αυτήν την κατηγορία ανήκει κι αυτός 
που στο σημερινό σύστημα ανώτερης εκπαίδευσης στην στοιχειώδη 
εκπαίδευση απέκτησε βασικό βαθμό (BA, BSc). 
Πτυχίο πανεπιστημίου (η ταυτόσημο με αυτό) έχει ως κατάρτιση αυτός, 
που το πτυχίο του απόκτησε σε κάποιο πανεπιστήμιο ή σε σχολή 
ανώτερης εκπαίδευσης που είναι ταυτόσημη με αυτό, σε στοιχειώδη 
εκπαίδευση ή σε επαγγελματική μετεκπαίδευση. Σ' αυτήν την κατηγορία 
ανήκει κι αυτός που στο σημερινό σύστημα ανώτερης εκπαίδευσης στην 
στοιχειώδη εκπαίδευση απέκτησε μάστερ βαθμό (MA, MSc). 
Διδακτορικό έχει ως κατάρτιση αυτός, που απέκτησε επιστημονικό βαθμό 
(PHD ή DLA) μετά από το 1990. 

29η ερώτηση: Αυτοί που το επάγγελμά τους είναι διευθυντής, γενικός 20.1-20.7ες ερωτήσεις: Τα στοιχεία πρέπει να δώσετε σύμφωνα με την 
διευθυντής κτλ., όταν γράφουν τον αριθμό των υπαλλήλων τους, πρέπει υψηλότερη ολοκληρωμένη σχολική κατάρτιση που δώσατε στην ερώτηση 
να λάβουν υπόψη όλους του εργαζόμενους της συγκεκριμένης εταιρίας ή 19. 
επιχείρησης.  Πρέπει να γράψετε αυτή την ειδικότητα, επάγγελμα, που έχετε τελειώσει 
30η ερώτηση: Πρέπει να γράψετε ως εργοδότης αυτή την εταιρία ή (π.χ.: κτίστης, εμπορικός βοηθός, βοηθός ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, 
επιχείρηση (εργοστάσιο, μονάδα, εργαστήριο, κατάστημα, σχολείο κτλ.) διοργανωτής αθλητικών, τοπογράφος). Σε περίπτωση «ζευγαριών 
όπου δουλεύετε πραγματικά. Δίπλα στο όνομα του εργοδότη να ειδικοτήτων» πρέπει να σημειωθούν όλες οι ειδικότητες. Σ' αυτά τα 
σημειώσετε οπωσδήποτε και την χαρακτηριστική δραστηριότητά του τμήματα, όπου γίνεται εκπαίδευση εκπαιδευτικών, πρέπει να γράψετε, αν 
(π.χ. Kontroll Kft., φορολογικές συμβουλές). Αν δεν θέλετε να δώσετε το το τμήμα που τελειώσατε έχει εκπαίδευση εκπαιδευτικών ή όχι. 
όνομα, απαντήστε τόσο λεπτομερειακά για να μπορέσει να καταλάβει Αν η υψηλώτερη ολοκληρωμένη κατάρτισή σας είναι πιστοποιητικό 
κανείς, τι δραστηριότητα κάνει, με τη ασχολείται η επιχείρηση απολυτηρίων εξετάσεων χωρίς ειδίκευση, τότε δεν πρέπει να απαντήσετε 
(αναπαραγωγή χοίρου, παραγωγή τροφίμων, προετοιμασία τις ερωτήσεις 20.3.-20.7. 
τυπογραφείου, εφοδιασμός με φυσικό αέριο, κατασκευή κτιρίων, 21η ερώτηση: Εκτός από τα ουγγρικά μπορείτε να γράψετε μάξιμουμ 3 
επισκευή οχημάτων, οδική μεταφορά φορτίων, έκδοση βιβλίων, απαντήσεις. 
εκπαίδευση, φροντίδα ασθενών σε εξωτερικά ιατρεία κτλ.). Αν ο 23η ερώτηση: Εργασία που παρέχει πρόσοδο θεωρείται κάθε 
εργοδότης σας είναι ιδιωτικό νοικοκυριό, φτάνει το σημείωμα «ιδιωτικό δραστηριότητα, για την οποία παίρνει αμοιβή, πληρωμή, μισθό ή 
νοικοκυριό». Όποιος έχει εργασιακή σχέση με μεσιτική εταιρία εργατικών πληρωμή σε είδος, εδώ ανήκουν οι προσωρινές εργασίες και η εργασία 
δυνάμεων, για εργοδότη να μην γράψει την μεσιτική εταιρία, ενώ την του μέλους της οικογένειας ως βοηθός. Δεν λαμβάνονται υπόψη η 
επιχείρηση όπου εργάζεται. δωρεάν βοήθεια που κάνετε σε άλλο νοικοκυριό ή ίδρυμα (φιλανθρωπική 
31η ερώτηση: Σημειώστε την απάντηση στο διαμέρισμά σας, στο σπίτι εργασία), το κτίσιμο, ανακαίνιση, επισκευή του δικού σας σπιτιού, 
σας αν ο χώρος εργασίας σας ή το σχολείο, νηπιαγωγείο, βρεφικός καθώς και η εργασία που κάνετε στο δικό σας νοικοκυριό, 
σταθμός βρίσκεται στο ίδιο κτήριο ή οικόπεδο με το διαμέρισμα.συμπεριλαμβανόμενη και τη δουλειά στον κήπο.
Οδηγοί οχημάτων μεταφοράς επιβατών και φορτίων και αυτοί που 24η ερώτηση: Ενεργές μέθοδοι αναζήτησης εργασίας: ενδιαφερθήκατε 
κάνουν επιτόπια συντήρηση και επισκευή καθώς και αυτοί που έχουν για δουλειά στο κέντρο απασχόλησης ή σε ιδιωτικό γραφείο αναζήτησης 
παρόμοια επαγγέλματα, να σημειώσουν εκείνο τον οικισμό ή διαμέρισμα δουλειάς, ψάξατε άμεσα εργοδότες, γράψατε μικρές αγγελίες ή 
της Βουδαπέστης, όπου καθημερινά παίρνουν τη δουλειά. απαντήσατε ή διαβάσατε αυτές, ενδιαφερθήκατε σε συγγενείς και 
Αν ο χώρος εργασίας σας ή το σχολείο, το νηπιαγωγείο, ο βρεφικός γνωστούς, προσπαθήσατε να ξεκινήσετε μια δικιά σας επιχείρηση. 
σταθμός βρίσκεται σε άλλο οικισμό, διαμέρισμα της Βουδαπέστης ή στο 26η ερώτηση: Γράψτε το χρόνο ή το μήνα όταν συνταξιοδοτηθήκατε ή 
εξωτερικό, στο τετραγωνάκι να γράψετε το όνομα εκείνου του οικισμού, πήρατε άδεια μητρότητας, ή όταν τελευταία φορά είχατε τακτική δουλειά 
και σε περίπτωση εξωτερικού το όνομα της χώρας, όπου πηγαίνετε που κράτησε τουλάχιστον 2/3 εβδομάδες. Αν δεν θυμάστε ακριβώς, 
καθημερινά στη δουλειά, στο σχολείο, στο νηπιαγωγείο ή στο βρεφικό τουλάχιστον το χρόνο υπολογίστε. Να μην λάβετε υπόψη τις προσωρινές 
σταθμό. δουλειές που κάνατε στις σχολικές διακοπές ή αυτές που ήταν λιγότερης 
Όποιος εργάζεται καθημερινά σε άλλο οικισμό (πωλητής σε λαϊκή αγορά, διάρκειας από 2 εβδομάδες. 
παρουσιαστής εμπορευμάτων) να σημειώσει την απάντηση σε 27-30ες ερωτήσεις: στη συμπλήρωσή τους πρέπει να λάβετε 
εναλλασσόμενο οικισμό.υπόψη τα παρακάτω:
32η ερώτηση: Περισσότερα μέσα μαζικής συγκοινωνίας μόνο τότε ·- Όποιος εργάζεται (ή μόνο λόγω άδειας, ασθένειας ή για άλλο λόγο 
σημειώστε, αν τα χρησιμοποιείτε τακτικά για να φτάσετε μια φορά στον λείπει από τη δουλειά), να απαντήσει σχετικά με την τωρινή δουλειά του, 
προορισμό σας (π.χ. αν πάτε με τρένο στον οικισμό όπου βρίσκεται ο αυτός που ψάχνει για δουλειά, αλλά νωρίτερα είχε δουλέψει, να 
χώρος εργασίας σας, το σχολείο σας κτλ. και εκεί πρέπει να κάνετε και απαντήσει σχετικά με την προηγούμενη δουλειά του.
ανταπόκριση σε άλλο τοπικό μέσο μαζικής συγκοινωνίας). Αν δεν ·- Όποιος δεν έχει δουλειά και ούτε ψάχνει για δουλειά, αλλά νωρίτερα 
κυκλοφορείτε πάντα με τον ίδιο τρόπο (π.χ. με αυτοκίνητο ή με μέσα είχε δουλέψει, να απαντήσει μόνο στις ερωτήσεις 27-28 για την τελευταία 
μαζικής συγκοινωνίας), σημειώστε τον πιο συχνό τρόπο κυκλοφορίας.  δουλειά του.
34-35ες ερωτήσεις: Αν δεσμεύεστε με δυο εθνικότητες, μειονότητες, τη ·- Όποιος δεν έχει δουλέψει καθόλου, δεν πρέπει να απαντήσει στις 
μια σημειώσετε στην ερώτηση 34, την άλλη στην 35.ερωτήσεις 27-30.
36η ερώτηση: Η μητρική γλώσσα των άλαλων και των βρεφών που δεν 27η ερώτηση: Το επάγγελμα και τη δουλειά που κάνετε, πρέπει να 
ξέρουν να μιλάνε, είναι αυτή οι γλώσσα, την οποία μιλάνε συνήθως οι σημειώσετε αναλυτικότερα, για να μπορέσει κανείς να διαπιστώσει 
κηδεμόνες/συγγενείς τους. σαφώς με τι ασχολείστε πραγματικά. Να μην χρησιμοποιήσετε γενική 
38η ερώτηση: Σημειώστε το όνομα αυτής της θρησκείας, θρησκευτικής ονομασία, που δεν αναφέρεται στο επάγγελμα, ή μόνο τη θέση και το 
κοινότητας, όπου ανήκετε. Να αποφεύγετε τις συντομογραφίες και τις βαθμό ονομάζει.
γενικεύσεις. 
39η ερώτηση: Χρόνια είναι αυτή η ασθένεια που προς το παρόν δεν 
ιατρεύεται, αλλά με φάρμακα ή με άλλες θεραπείες συντηρείται σ' ένα 
επίπεδο (π.χ. διαβήτης, άσθμα, φυματίωση, υπέρταση, καρκίνος, 
καρδιαγγειακές παθήσεις, παθήσεις αρθρώσεων).
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άνεργος διαχειριστής πίστωσης, μηχανικός οικιακών 
συσκευών κτλ


