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нямам..........................................

имам регистриран (постоянен) 
адрес за живеене.......................

имам регистриран (временен) 
адрес за пребиваване ...............

имам нерегистриран адрес.......

имам в чужбина .........................

7.  Освен адреса, който фигурира на преброителната карта за жилището,
      имате ли и друг адрес? (В случай на повече адреси напишете всички!

населено място (град, село), район на Будапеща,
в случай на адрес в чужбина наименование на страната

въпрос № 9.1.

6.  Къде сте живели при раждането си?

населено място (град, село), район на Будапеща,
в случай на адрес в чужбина наименование на страната

5.  Къде сте живели преобладаващо преди това?

населено място (град, село), район на Будапеща,
в случай на адрес в чужбина наименование на страната

4.  
карта за жилището
Дани, отнасящи се за адреса, фигуриращ в преброителната 

4.1.  Адресът е

Вашето местопребиваване (регистриран временен адрес) .....

Вашето местожителство (регистриран постоянен адрес).........

Вашият нерегистриран адрес .....................................................

наема цялото жилище или е роднина на наемателя ................

наема част от жилището..............................................................

въз основа на друго правно основание ......................................

4.2.  Въз основа на какво правно основание живеете тук?

собственик или роднина на собственика, ползвател на имот ..

от раждането си ..................................................

от                           . година . месец

4.3. От колко време живеете тук?

въпрос № 7

1.  Пол:

мъжки женски

I. Демография

Идентификационен № Поредният № на лицето в жилището

ПРЕБРОИТЕЛНА КАРТА
ЗА ЛИЧНИ ДАННИ

Предоставянето на данните е задължително съгласно 

Закон № CXXXIX от 2009 г.

2.  Дата на раждане:

 година месец ден

11. Ако сте женен/омъжена

11.1.  датата на сключване на сегашния брак

11.2.  живеете заедно със съпруга/съпругата си?

. година . месец

да ....... въпрос № 13

10.  Вашето юридическо семейно положение е:

неженен/неомъжена.......................

женен/омъжена...............................

вдовец/вдовица ..............................

разведен/разведена .......................

в регистрирано съжителство .........

вдовец/вдовица от регистрирано 
съжителство....................................

разведен/разведена от 
регистрирано съжителство ............

Отбелязва се само при 
регистрирано след 1 юли 
2009 г. съжителство от 
партньори от същия пол!

9.1.  
територията на днешна Унгария? Ако повече пъти сте живели 
извън днешната територия на страната, отговорете на въпроса!

Живели ли сте някога поне една година непрекъснато извън 

9.2.  
действително в Унгария?
Кога сте се върнали или кога сте се преселили 

не.................................

да, сегашното 
наименование на страната:

въпрос № 10.

. година . месец

8.  На кой от Вашите адреси живеете обикновено?

на местопребиваването (регистриран временен адрес) ................

на местожителството (регистриран постоянен адрес) ...................

на нерегистриран адрес ....................................................................

в чужбина ...........................................................................................

не......

12.  Имате ли съжителство?

12.1.  да, началото на съжителството със сегашния 
партньор/партньорка

не ....... въпрос № 13

.година .месец Тук отбележете 
регистрираното и 
нерегистрираното си 
съжителство!

не......да .......

12.2.  
сегашния партньор/партньорка?

в едно жилище ли живеете със 

1

2

3

4

3.  Гражданство:

унгарско.........................

лица без гражданство ..

унгарско и чуждестранно, 
а именно:....................... 1

не е унгарско, а именно: 2

1 2

1

2 3 4

преписва се от стр 1. от 
преброителната карта за 
жилища

3.2.2.3

ЦЕНТРАЛЕН
СТАТИСТИЧЕСКИ

ИНСТИТУТ
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зрелостен изпит с професионално образование 

свидетелство за професионално обучение след 
средно образование ...............................................

диплома за полувисше образование (или 
отговарящо на нея Ba/BSc) .......................................

диплома за висше професионално 
(акредитирано) обучение (след 1998 г.) ................

диплома за висше образование (или отговарящо 
на нея Ma/MSc) ........................................................

докторска (PhD, DLA) степен .................................

19.  
завършили?
Най-високата степен на образование, която сте 

по-ниско от 8-ми клас на основно училище ..........

8-ми клас на основно (начално, класно) училище ..

свидетелство от професионално училище ...........

свидетелство, диплома от професионално-
техническо училище ...............................................

зрелостен изпит без професионално 
образование ...........................................................

въпрос № 21.

20.  Най-високата степен на образование

20.1.  съм завършил/а през

20.2.  форма на обучение:

20.3.  наименование на специалността/професията:

г.

редовно друго .....

напр. зидар, радиотехник, лесоинженер, общо икономическо, учител в 
общо училище по английски език и литература

В случай на повече дипломи от една и съща степен на 
образование отговорете на въпросите 20.1.-20.3. относно 
първо придобитото образование!

18.  Колко класа, курса от следните видове училища, 
квалификации сте завършили успешно?

основно (начално) училище .........................

не съм завършил/а първи клас от основно 
училище ................................................................ въпрос № 21.

клас, курс

класно училище...................................................

професионално училище ...................................

професионално-техническо училище................

гимназия...............................................................

техникум...............................................................

професионално обучение след средно 
образование

висша професионална квалификация ..............

бакалавърска програма в университет/висш 
институт (Ba/BSc) ................................................

магистърска програма в университет/висш 
институт (Ma/MSc)...............................................

професионална преквалификация в 
университет/висш институт ................................

докторска (PhD, DLA) програма ........................

клас

клас, курс

клас, курс

клас, курс

клас, курс

курс

курс

курс

курс

курс

курс

При всеки вид училище напишете завършения курс! Който 
ходи на училище, да напише вече завършения курс или клас!

17.1.  В момента учите или ходите ли на ясли, в детска градина?

17.2.  В каква форма на обучение участвате?

не .............................................................................

ходя на ясли............................................................

ходя на детска градина ..........................................

ходя в основно училище ........................................

ходя в професионално училище ...........................

участвам в докторска (PhD, DLA) програма ........

редовно.............. друго ..................

ходя в гимназия.....................................................

участвам в бакалавърска програма в 
университет/висш институт (Ba/BSc) ....................

ходя в техникум (включително и професионално 
обучение след средно образование) ....................

участвам във висша професионална 
квалификация .........................................................

участвам в магистърска програма в 
университет/висш институт (Ma/MSc)...................

участвам в професионална преквалификация в 
университет/висш институт ...................................

въпрос № 18.

въпрос № 21.

II. Образование
Вземете под внимание само образование, квалификации, които са 

част от училищната образователна система!

15.  Броят на живородените деца:

  деца

няма живородени деца .......................... въпрос № 17.1

16.  Кога са родени вашите деца?

година  месец

година  месец

година  месец

година  месец

година  месец

година  месец

първото (най-голямото) дете: ....

второто дете: ..............................

третото дете:...............................

четвъртото дете:.........................

петото дете: ................................

шестото дете  или при повече 
деца:............................................

съпруг/съпруга ...................................................................................

партньор/партньорка .........................................................................

родител, живеещ сам с детето/децата и (ако детето/децата не 
живеят с партньор) ............................................................................

дете (и осиновено дете)) ...................................................................

родител, баба, дядо, живеещи със семейството.............................

друго родствено лице ........................................................................

друго неродствено лице...................................................................

самостоятелно живеещо лице (към домакинството не 
принадлежи друго лице)....................................................................

14.  Каква е вашата роля в семейството (домакинството)?

Следвайки възможните отговори, отбележете само един 
отговор, който е подходящ за Вас!

Лицата, принадлежащи към едно и 
също домакинство, да напишат същия 
пореден номер на домакинство!

в жилището има едно домакинство

в жилището има повече домакинства,
поредният номер на домакинството

13.  
принадлежите (въз основа на отговора на въпрос № 14. от 
преброителната карта за жилища)

Пореден номер на домакинството, към което 
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25.  
в рамките на две седмици?
Ако намерите работа, бихте ли могли да започнете работа 

да ..... не......

> въпрос № 31.

26.  Кога сте работили за последен път?

година месец

никога не съм работил/а ..............

33.  
училището си, детската градина, яслите?
За колко минути обикновено стигате до местоработата си, 

минути

24.  Търсили ли сте активно работа през последните четири седмици?

да ..... не...... въпрос № 26.

23.  
преброяването (между 24-30 септември 2011 г.)
Работили ли сте през последната седмица преди 

iда, през този период съм работил/а поне един час 
срещу заплащане.....................................................
не съм работил/а, защото съм бил/а в отпуска 
(включително и отпуск поради бременност и 
раждане), или поради отпуск по болест временно не 
сте ходили на работа ...............................................
не съм работил/а по други причини (напр. нямате 
работа, пенсионер сте, учите, в отпуска по 
майчинство сте) ...........................................................

21.  
можете да дадете информация?
На какъв език говорите? На кой език разбирате другите и 

III. Владеене на езици

унгарски................

дете, което ходи на ясли, в детска градина, ученик, студент във 
висше учебно заведение...................................................................

живея от имуществото си, от наем...................................................

дете между 0 и 15-годишна възраст, което не ходи на ясли, в 
детска градина или училище ............................................................

неработещ член на домакинството ..................................................

получавам социални помощи ...........................................................

друго, а именно::

IV. Професия, работно място, транспорт

22.  Отбележете към коя от следните групи принадлежите! 

безработен, търсещ работа ..............................................................

пенсионер по възраст по собствено право, получавате рента ......

пенсионер по болест по собствено право, получавате рента за 
злополука ...........................................................................................
наследствена пенсия, рента (вдовец/вдовица, родител) ...............

получавам обезщетение за майчинство ..........................................
получавам обезщетение за гледане на болен член от 
семейството .......................................................................................

работя (наето лице, предприемач, семеен работник, временна 
заетост, селскостопански производител, член на кооперация и н.) ....

Ако сте по-млад от 15 години, тоест 
сте родени след 30 септември 1996 г.

въпрос № 31.

въпрос № 27.

27.  Професия, длъжност (сегашна, респ. последна):

едноличен търговец, самостоятелно работещ................................

работещ член на частна фирма .......................................................

работещ член на кооперация ...........................................................

временна заетост (работещ по граждански договор, временен 
работник, надничар) ..........................................................................

работещ по заетост по обществени програми ................................

неплатен семеен работник................................................................

28.  Под каква форма на заетост работите (сте работили)?

наето лице ..........................................................................................

29.  Имате ли (имали ли сте) наети лица?

не.........................................................................................................

1-2 души..............................................................................................

3-9 души..............................................................................................

10-19 души..........................................................................................

20 или повече души ...........................................................................

30.  
дейност ИЛИ описание на дейността на работодателя, 
фирмата (настоящ или последен работодател):

Наименование на работодателя, фирмата и основната 

с градски автобус, трамвай, тролей, метро .....................................

с междуградски автобус ....................................................................

с влак, електричка .............................................................................

с лек автомобил .................................................................................

с мотоциклет ......................................................................................

с велосипед ........................................................................................

по друг начин......................................................................................

32.  
местоработата си, училището си, детската градина, 
яслите? (Отбележете най-много три отговора!)

С какъв транспорт се предвижвате обикновено до 

пеша....................................................................................................

31.  
в детска градина, на училище?
Къде, в кое населено място работите или ходите на ясли, 

не работя, не уча (не ходя на ясли, в 
детска градина) .................................

в жилището си, вкъщи (на адрес, фигуриращ в 
преброителната карта за жилища)

в населено място, район от Будапеща, идентични 
с жилището, дома (на адрес, фигуриращ в 
преброителната карта за жилища)

на друго населено място, в друг район 
на Будапеща, в чужбина, а именно:.

в различни населени места (не мога да 
посоча конкретно населено място, район 
на Будапеща) .....................................

въпрос № 34.

Ако в момента нямате работа, работно 
място и не търсите работа 

въпрос № 31.

20.4.  :съм завършил/а през  

20.5.  форма на обучение:

г.

Имате ли друго завършено образование от същата степен?

Отговорите на въпросите 20.4.-20.6. дайте вземайки предвид 
образованието, което е най-близко до Вашата работа, професия. 
Ако вече сте го написали при въпросите 20.1.-20.3., напишете 
данните за образованието, което освен него смятате за най-
важно!

няма...

има, другото образование

имам: бр.

20.6.  наименование на специалността/професията:

редовно друго .....

напр. зидар, радиотехник, лесоинженер, общо икономическо, учител в 
общо училище по английски език и литература

20.7.  Друго завършено образование от същата степен:

нямам

въпрос № 21.

Ако принадлежите към повече групи (напр. пенсионер сте, но 
работите), моля, отбележете всяка от тях!
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38.  Към коя религия, религиозна общност изпитвате принадлежност?

не желая да отговоря

атеист съмне принадлежа към религия, 
религиозна общност ............

На следващите въпроси даването на информация не е задължително!

V. Национална, езикова принадлежност, религия VI. Трайни заболявания, увреждания

друга, а именно: ..........

не желая да отговоря..

арабска .........

китайска........

руска .............

виетнамска ...

арменска.......

румънска.......

русинска .......

сръбска .........

словашка ......

словенска .....

украинска......

унгарска .......................

българска.....................

циганска (ромска)........

гръцка ..........................

хърватска .....................

полска ..........................

немска ..........................

не принадлежа към друга националност

37.  
приятели? (Можете да дадете най-много два отговора)
Кой език използвате обикновено в семейството и с 

39.  Имате ли някакви трайни заболявания или увреждания?

нямам трайни заболявания или 
увреждания ...........................................

имам трайни заболявания и 
увреждания ...........................................

имам трайни увреждания.....................

не желая да отговоря ...........................

въпрос № 42.

Моля, прочетете 
информацията долу

имам трайни заболявания (напр. 
високо кръвно, диабет) ........................

40.  
много три отговора)
Какви трайни увреждания имате? (Можете да дадете най-

инвалид ..............................................................................................

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

умствени увреждания ........................................................................

ментални увреждания (психически увреждания) ............................

говорни проблеми ..............................................................................

говорни дефекти ................................................................................

зрителни увреждания ........................................................................

сляп.....................................................................................................

слухови увреждания ..........................................................................

глух......................................................................................................

глух и сляп (зрителни и слухови увреждания).................................

тежки увреждания на вътрешни органи ...........................................

не желая да отговоря.........................................................................

друго, а именно:

41.  
вземете пред вид най-ранното!)
От кога имате увреждането? (При повече увреждания 

по рождение .......................................................................................

от предучилищна възраст .................................................................

от училищна възраст, но преди 18-годишна възраст ......................

след 18-годишна, но преди 60-годишна възраст .............................

след 60-годишна възраст ..................................................................

не знам ...............................................................................................

не желая да отговоря.........................................................................

Попълването на тази преброителна карта за населението е завършено. Ако в жилището Ви живеят и други лица, моля да попълните и за 
тях по една преброителна карта за населението! Ако сте попълнили преброителни карти за населението за всички лица, които живеят в 

жилището, попълването е завършено.
 Благодарим Ви за отговорите!

42.   С какво ви затруднява

увреждането Ви?

трайното Ви 
заболяване?
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Във всеки ред можете да отбележите най-много три отговора!

друга, а именно: ..........

не желая да отговоря..

арабска .........

китайска........

руска .............

виетнамска ...

арменска.......

румънска.......

русинска .......

сръбска .........

словашка ......

словенска .....

украинска......

унгарска .......................

българска.....................

циганска (ромска)........

гръцка ..........................

хърватска .....................

полска ..........................

немска ..........................

друга, а именно: ..........

не желая да отговоря..

арабска .........

китайска........

руска .............

виетнамска ...

арменска.......

румънска.......

русинска .......

сръбска .........

словашка ......

словенска .....

украинска......

унгарска .......................

българска.....................

циганска (ромска)........

гръцка ..........................

хърватска .....................

полска ..........................

немска ..........................

друга, а именно: ..........

не желая да отговоря..

арабска .........

китайска........

руска .............

виетнамска ...

арменска.......

румънска.......

русинска .......

сръбска .........

словашка ......

словенска .....

украинска......

унгарска .......................

българска.....................

циганска (ромска)........

гръцка ..........................

хърватска .....................

полска ..........................

немска ..........................

36.  Кой е майчиният ви език? (Можете да дадете най-много два отговора)

друга, а именно: ..........

не желая да отговоря..

арабска .........

китайска........

руска .............

виетнамска ...

арменска.......

румънска.......

русинска .......

сръбска .........

словашка ......

словенска .....

украинска......

унгарска .......................

българска.....................

циганска (ромска)........

гръцка ..........................

хърватска .....................

полска ..........................

немска ..........................

друга, а именно: ..........

не желая да отговоря..

арабска .........

китайска........

руска .............

виетнамска ...

арменска.......

румънска.......

русинска .......

сръбска .........

словашка ......

словенска .....

украинска......

унгарска .......................

българска.....................

циганска (ромска)........

гръцка ..........................

хърватска .....................

полска ..........................

немска ..........................

друга, а именно: ..........

не желая да отговоря..

арабска .........

китайска........

руска .............

виетнамска ...

арменска.......

румънска.......

русинска .......

сръбска .........

словашка ......

словенска .....

украинска......

унгарска .......................

българска.....................

циганска (ромска)........

гръцка ..........................

хърватска .....................

полска ..........................

немска ..........................

друга, а именно: ..........

не желая да отговоря..

арабска .........

китайска........

руска .............

виетнамска ...

арменска.......

румънска.......

русинска .......

сръбска .........

словашка ......

словенска .....

украинска......

унгарска .......................

българска.....................

циганска (ромска)........

гръцка ..........................

хърватска .....................

полска ..........................

немска ..........................

35.  Освен отбелязаната горе принадлежите ли и към друга националност?

34.  Към коя националност чувствате принадлежност?


