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nu am .........................................

am, adresă declarată ca 
domiciliu (stabil) ..........................

am,  adresă declarată ca 
reşedinţă (temporară)..................

am, adresă nedeclarată...............

am, în străinătate.........................

7.  
chestionarul locuinţă? (în cazul mai multor adrese, înscrieţi toate dintre 
acestea) 

Dacă aveţi şi alte adrese de domiciliu în afara adresei trecute în 

 localitatea (oraşul, comuna), în Budapesta inclusiv sectorul,  iar 
în cazul unei adrese din strănătate, denumirea ţării

întrebarea nr. 9.1 

6.  Unde aţi avut domiciliul la naştere? 

localitatea (oraşul, comuna), în Budapesta inclusiv sectorul,  iar în 
cazul unei adrese din strănătate denumirea actuală a ţării 

5.  Unde aţi locuit anterior cu caracter permanent? 

localitatea (oraşul, comuna), în Budapesta inclusiv sectorul,  iar în 
cazul unei adrese din strănătate denumirea actuală a ţării 

denumirea actuală a ţării 

4.  Date referitoare la adresa trecută în chestionarul locuinţă 

4.1.  Adresa este 

locul dvs. de reşedinţă (reşedinţa temporară declarată) ...............

domiciliul dvs. (domiciliul stabil declarat) .......................................

adresa dvs. nedeclarată ................................................................

închiriaţi întreaga locuinţă sau sunteţi ruda chiriaşului ..................

închiriaţi o parte a locuinţei ............................................................

cu alt titlu........................................................................................

4.2.  Cu ce titlu locuiţi aici? 

proprietar sau ruda acestuia, uzufructuar ......................................

de la naştere................................. 

din anul luna

4.3.  De când locuiţi aici? 

 întrebarea nr. 7

1.  Sexul:

bărbătesc femeiesc

I. Demografie

Cod:  Nr. crt. al persoanei în locuinţă: 

CHESTIONAR INDIVIDUAL

Furnizarea de date este obligatorie conform Legii nr. CXXXIX. din anul 2009
Datele nu pot fi utilizate decât în scop statistic 

INSTITUTUL 
NAŢIONAL DE 

STATISTICĂ

2.  Locul naşterii: 

Anul luna ziua

11.  Dacă sunteţi căsătorit(ă),

11.1.  data încheirii căsătoriei actuale :

11.2.  Trăiţi împreună cu soţul (soţia)? 

anul luna

da ....... întrebarea nr. 13      

10.  Care este starea dvs. civilă legală? 

necăsătorit(ă) ..................................

căsătorit(ă) ......................................

văduv(ă) ..........................................

divorţat(ă) ........................................

concubin(ă) înregistrat(ă) ................

concubin(ă) înregistrat(ă) văduv(ă) .

concubin(ă) înregistrat(ă) divorţat(ă) 

Poate fi marcat numai în 
cazul concubinilor de 
acelaşi sex înregistraţi 
după 1 iulie 2009

9.1.  
afara teritoriului actual al Ungariei?  Dacă aţi trăit cu mai multe 
ocazii în afara teritoriului actual al ţării, răspundeţi referitor la ultima! 

Dacă aţi trăit vreodată timp de cel puţin un an în continuu în 

9.2.  Când v-aţi întors sau când v-aţi mutat efectiv în Ungaria? 

nu .......................................

da, denumirea actuală a 
ţării......................................

întrebarea nr. 10

anul luna

8.  La care adresă locuiţi cu caracter permanent? 

la adresa reşedinţei (reşedinţa temporară declarată)..........................

la adresa domiciului (domiciliul stabil declarat) ...................................

la adresa nedeclarată ..........................................................................

în străinătate .......................................................................................

nu......

12.  Trăiţi în concubinaj? 

12.1.  da, data începerii actualei relaţii de concubinaj: 

nu ....... întrebarea nr. 13      

anul luna Aici treceţi şi datele relaţiei 
de concubinaj înregistrate 
sau neînregistrate 

nu......da .......

12.2.  
concubinul/concubina? 

Locuiţi în aceeaşi locuinţă cu     

1

2

3

4

3.  Cetăţenia:

maghiară ........................

apatrizilor .......................

maghiară şi străină, şi 
anume: ........................... 1

străină, şi anume: 2

1 2

1

2 3 4

Se va copia de pe pagina 1 a 
chestionarului locuinţă

3.2.2.13
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diplomă de bacalaureat acordând şi calificare 
profesională, certificat de calificare ..........................

certificat de absolvire a şcolii postliceale de specialitate 

diplomă de absolvire a colegiului universitar (sau 
echivalentă, de ex. BA/BSc) .......................................

diplomă de absolvire a învăţământului superior de 
specialitate (inclusiv prin acreditare) (se poate obţin 
numaidupă anul 1998) .............................................

diplomă de licenţă (sau echivalentă, de ex. 
MA/MSc) ..................................................................

titlul de doctor (PhD sau DLA) .................................

19.  
înalt? 
Care sunt studiile dvs. şcolare absolvite de gradul cel mai 

aţi absolvit mai puţin de 8 clase generale 
(gimnaziale)  ............................................................

aţi absolvit 8 clase sau ani de studii (elementare, 
gimnaziale) ...............................................................

certificat de absolvire a şcolii profesionale ..............

diplomă, certificat de absolvire a şcolii de specialitate 

érettségi bizonyítvány szakképesítés nélkül.............

întrebarea nr. 21

20.  Studiile şcolare absolvite de gradul cel mai înalt

20.1.  anul absolvirii: 

20.2.  forma de învăţământ, secţia:

20.3.  denumirea specialităţii sau meseriei: 

anul

zi............ altele......

de ex. zidar, electronist radio, inginer forestier, economie generală, profesor 
de limbă şi literatură engleză la şcoli generale 

În cazul mai multor şcoli absolvite de acelaşi nivel, la întrebările 
20.1. – 20.3. răspundeţi cu privire la prima şcoală absolvită 

18.  Înscrieţi câte clase, respectiv ani de studii aţi absolvit la 
şcolile, formele de instruire menţionate mai jos! 

şcoala generală (elementară).........................

nu aţi absolvit prima clasă (primul an) la şcoala 
elementară ............................................................. întrebarea nr. 21

clasa, anul 

şcoala gimnazială ................................................

şcoala profesională (de ucenici) ..........................

şcoala de specialitate ...........................................

liceu teoretic  ........................................................

liceu de specialitate, şcoala tehnică de 
specialitate . ..........................................................

pregătire de specialitate postliceală .....................

învăţământ superior de specialitate .....................

colegiu universitar sau ciclul universitar I 
(BA/Bsc)................................................................

studii universitare de masterat (MA/MSc) formă 
de instruire nedivizată ...........................................

studii postuniversitare de specialitate ...................

studii de doctorat (PhD, DLA) ..............................

clasa

clasa, anul 

clasa, anul 

clasa, anul 

clasa, anul 

anul

anul

anul

anul

anul

anul

La fiecare tip de şcoală menţionaţi anul absolvit! Cei care în 
prezent urmează studii, vor înscrie clasa sau anul deja absolvit!

17.1.  Dacă în prezent învăţaţi, sau frecventaţi grădiniţa sau creşa? 

17.2.  
secţie? 
În cadrul cărei forme de învăţământ urmaţi studii, la care  

nu .............................................................................

frecventaţi creşa ......................................................

frecventaţi grădiniţa    ..............................................

sunteţi elev la şcoala generală ................................

suntaţi elev la şcoala profesională ..........................

efectuaţi studii de doctorat (PhD, DLA) ...................

secţia zi .............. altele ...................

sunteţi elev la liceul teoretic ....................................

efectuaţi studii la colegiu universitar sau în ciclul 
universitar I (BA/Bsc) ...............................................

sunteţi elev la liceu de specialitate (inclusiv 
învăţământul profesional postliceal) ........................

efectuaţi studii în cadrul învăţământului superior de 
specialitate ...............................................................

efectuaţi  studii universitare de masterat (MA/MSc) 
sau participaţi la o formă de instruire nedivizată .....

iefectuaţi studii postuniversitare de specialitate .......

întrebarea nr. 18

întrebarea nr. 21

II. Pregătirea şcolară 
Luaţi în considerare numai studiile efectuate în sistem şcolar 

15.  Numărul copiilor născuţi vii: 

 copii

Nu am copii născuţi vii ......................................... întrebarea nr. 17.1. 

16.  Când s-au născut copii dvs.? 

anul lluna

anul luna

anul luna

anul luna

anul luna

anul luna

primul copil (cel mai în vârstă):  ..

al doilea copil: .............................

al treilea copil: .............................

al patrulea copil: ..........................

al cincilea copil: ...........................

al şaselea copil, sau în cazul mai 
multor copii, cel mai tânăr: ..........

soţ/soţie ..............................................................................................

concubin(ă) .........................................................................................

părinte locuind împreună cu copilul său (dacă copilul nu trăieşte în 
parteneriat) ..........................................................................................

copil (inclusiv dacă este luat în educaţie, adoptat) .............................

rudă ascendentă (părinte sau bunic(ă) în menaj comun cu familia)  ..

altă rudă ..............................................................................................

persoană neavând calitatea de rudă ..................................................

persoană care trăieşte singur (nici o altă persoană nu aparţine de 
menaj) menaj.......................................................................................

14.  Ce rol îndepliniţi Dvs. în familie (în menaj)? 

Avansând în ordinea răspunsurilor posibile, marcaţi singurul 
răspuns pe care-l consideraţi potrivit în cazul Dvs. 

13.  
considerare răspunsul dat la întrebarea nr. 14 a chestionarului locuinţă)
Numărul curent al menajului de care aparţineţi (luaţi în 

Persoanele aparţinând de 
acelaşi menaj, să treacă 
acelaşi număr curent al 
menajului !

un singur menaj există în locuinţă 

în locuinţă există mai multe 
menaje, numărul curent al 
menajului ..................................

lluna
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25. 
în termen de două săptămâni? 

 În cazul în care v-aţi găsi de lucru, aţi putea să începeţi munca 

iDa Nu

întrebarea nr. 31 

26.  Când aţi lucrat ultima oară?

. anul . luna

nu aţi lucrat niciodată ....................

33.  
şcoală, grădiniţă sau creşă? 
În general în câte minute ajungeţi la locul de muncă sau la 

in                       minute

24.  Dacă aţi căutat de lucru în mod activ în ultimele patru săptămâni? 

Da..... Nu ..... întrebarea nr. 26 

23.  
(intre 24-30 septembrie 2011) 
Dacă aţi lucrat în săptămâna anterioară recensământului 

da, în perioada menţionată aţi prestat cel puţin o 
oră de muncă plătită  ...............................................

nu aţi lucrat, deoarece aţi fost în concediu (inclusiv 
concediu de maternitate) sau temporar nu v-aţi 
prezentat la muncă  datorită concediului de boală, 
respectiv pentru alte motive  ...................................

nu aţi lucrat pentru alte motive (de ex. nu aveţi de 
lucru, sunteţi pensionar, urmaţi studii, beneficiaţi 
de indemnizaţie pentru creşterea copilului, etc.  

21.  
puteţi face înţeles? 
Ce limbi vorbiţi? În ce limbi puteţi înţelege pe alţii, respectiv vă 

III. Competenţe lingvistice

maghiară ...............

sunteţi copil înscris la creşă sau grădiniţă, respectiv elev de şcoală 
sau student la  instituţie de învăţământ superior ................................

vă asiguraţi cele necesare traiului din averea proprie sau din darea 
în chirie a unor imobile ......................................................................

copil în vârstă de 0-15 ani, neînscris la creşă, grădiniţă sau şcoală ..

sunteţi casnic(ă) .................................................................................

beneficiaţi de ajutor social ..................................................................

altele, şi anume: 

IV. Ocupaţia, locul de muncă, circulaţia
22.  Marcaţi categoria de care vă încadraţi dintre cele enumerate mai jos! 

sunteţi şomer, căutaţi de lucru ............................................................

beneficiaţi de pensie proprie sau alocaţie ..........................................

beneficiaţi de pensie de invaliditate proprie sau ajutor pentru acident  s
sunteţi pensionar(ă) de urmaş (după soţul/soţia sau copilul dvs.) 
sau beneficiaţi de ajutor social ..........................................................

beneficiaţi de alocaţie pentru creşterea copilului ................................

beneficiaţi de îndemnizaţie pentru îngrijire .........................................

lucraţi (în calitate de angajat, întreprinzător, membru de familie ajutător, 
muncitor ocazional, producător agricol, membru cooperator, etc.) 

Dacă sunteţi mai tânăr de 15 ani, adică 
v-aţi născut după 30 septembrie 1996    

întrebarea nr. 31 

27.  Ocupaţia, funcţia (actuală, respectiv ultima): 

întreprinzător particular,  individual .....................................................

asociat lucrător într-o societate comercială colectivă .........................

membru cooperator lucrător ...............................................................

muncitor ocazional  (lucrător pe bază de mandat special, muncitor 
ocazional sau zilier) ............................................................................

muncitor la lucrări obşteşti (prestează munci de interes obştesc, cu 
scop public etc., angajat public)  ........................................................

membru de familie ajutător .................................................................

28.  În ce formă lucraţi (aţi lucrat)? 

angajat.................................................................................................

29.  Dacă aveţi (aţi avut) angajaţi? 

nu am...................................................................................................

1-2 persoane ......................................................................................

3-9 persoane ......................................................................................

10-19 persoane ..................................................................................

20 sau mai multe persoane ................................................................

30.  
caracteristică a acesteia, SAU descrierea activităţii angajatorului 
dvs.  sau a antreprizei proprii  (actualul, respectiv ultimul angajator): 

Denumirea angajatorului dvs. sau a antreprizei proprii şi activitatea 

cu autobuz, tramvai sau metro local ...................................................

cu autobuz interurban .........................................................................

cu trenul, sau cu HÉV (tren local) 

cu maşina ...........................................................................................

cu motocicleta .....................................................................................

cu bicicleta ..........................................................................................

în alt mod ............................................................................................

32.  
muncă, la şcoală, grădiniţă sau creşă? 
(cel mult trei răspunsuri se pot marca)

Cum circulaţi de obicei de la domiciliul efectiv la locul de 

pe jos ..................................................................................................

31.  
grădiniţa sau şcoala? 
Unde, în care localitate lucraţi sau unde frecventaţi creşa, 

nu lucraţi şi nici nu urmaţi studii (nu 
frecventaţi creşa, grădiniţa sau şcoala 

în locuinţa dvs. (la adresa trecută în 
chestionarul locuinţă) ..........................

în localitatea sau sectorul din Budapesta 
unde se află locuinţa dvs. (adresa trecută în 
chestionarul locuinţă): ..........................

în altă localitate, sector din Budapesta, 
sau în străinătate, şi anume: ..............

în diverse localităţi (nu puteţi indica o 
localitate concretă sau un sector din 
Budapesta): ........................................

întrebarea nr. 34

Dacă în prezent nu aveţi de lucru, nu aveţi 
loc de muncă, şi nici nu căutaţi de lucru 

întrebarea nr. 31

20.4.  anul obţinerii celeilalte pregătiri:

20.5.  forma de învăţământ, secţia: 

. anul

Dacă aveţi şi o altă pregătire şcolară de acelaşi nivel?

La întrebările 20.4. -20.6. răspundeţi cu referire la pregătirea 
şcolară mai apropiată de ocupaţia, munca dvs. Dacă aţi menţionat-
o deja la întrebările 20.1. – 20.3., atunci înscrieţi pregătirea pe care 
– în afară de cea menţionată -  o consideraţi mai importantă!

nu am.

am

am, şi anume buc.

20.6.  denumirea specialităţii sau meseriei:

zi............ altele......

de ex. zidar, electronist radio, inginer forestier, economie generală, profesor 
de limbă şi literatură engleză la şcoli generale 

20.7.  alte şcoli absolvite de acelaşi nivel:

nu am.

întrebarea nr. 21 

Dacă vă încadraţi în mai multe categorii (de exemplu sunteţi pensionar 
încadrat în muncă), vă rugăm, marcaţi fiecare dintre acestea! 

întrebarea nr.27
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38.  De care comunitate religioasă, confesiune consideraţi că aparţineţi? 

Nu doriţi să răspundeţi ..........

Sunteţi ateist .........................
Nu aparţineţi de nici o comunitate 
religioasă sau confesiune .....

La următoarele întrebări furnizarea de date nu este obligatorie!

V. Naţionalitatea, legătura lingvistic, VI. Boli sau deficienţe permanente 
34.  De care naţionalitate conderaţi că  aparţineţi? 

altele, şi anume:............

nu doriţi să răspundeţi ..

arabă .............

chineză ..........

rusă ...............

vietnameză ...

 armeană .......

 română ........

 rusină............

 sârbâ ............

 slovacă ........

 slovenă .........

 ucraineană ...

maghiară .......

bulgară .........

ţigană (rromă)

greacă ...........

croată ............

polonă............

germană ........

35.   Dacă în afara celor menţionate mai sus aparţineţi şi de vreo altă naţionalitate? 

nu aparţineţi de altă naţionalitate ....

36.  Care este limba dvs. maternă? (se pot da cel mult două răspunsuri) 

37.  
cel mult două răspunsuri) 
Ce limbă folosiţi în general în familie şi cu prietenii? (se pot da 

39.  Dacă suferiţi de vreo boală sau deficienţă permanentă? 

Nu suferiţi de nici o boală sau deficienţă 
permanentă ...........................................

Suferiţi atât de boală cât şi de 
deficienţă permanentă ...........................

Suferiţi de  deficienţă .............................

nu doriţi să răspundeţi ...........................

întrebarea nr. 42

vă rugăm citiţi informaţiile 
din partea de jos a colii

Suferiţi de boală permanentă (de ex. 
hipertensiune arterială, diabet zaharat, 
etc.)  ......................................................

40.  Ce fel de deficienţă aveţi?  (Legfeljebb három válasz adható!)

sunteţi handicapat locomotor ..............................................................

autist ....................................................................................................

deficient mintal ....................................................................................

tulburări mintale (tulburări psichice) ....................................................

greşeală de vorbire .............................................................................

deficienţă de vorbire ...........................................................................

deficienţă vizuală ................................................................................

nevăzător.............................................................................................

deficienţă auditivă ...............................................................................

surditate...............................................................................................

surd şi orb (deficienţă vizuală şi auditivă) ...........................................

deficienţa grave la nivelul organelor interioare ...................................

nu doriţi să răspundeţi ........................................................................

altele, şi anume: 

41.  
considerare cea mai veche) 
Când a apărut deficienţa? (în cazul mai multor deficienţe luaţi în 

din naştere...........................................................................................

înaintea atingerii vârstei şcolare .........................................................

la vârstă şcolară, dar înaintea împlinirii vârstei de 18 ani ...................

după 18 ani, dar înaintea împlinirii vârstei de 60 ani ..........................

după vârsta de 60 de ani ....................................................................

nu ştiţi .................................................................................................

nu doriţi să răspundeţi ........................................................................

Completarea prezentului chestionar personal s-a încheiat. Dacă în locuinţ dvs. locuiesc şi alte persoane, vă rugăm, completaţi câte-un chestionar 
şi despre acestea. Dacă aţi completat chestionarul pentru fiecare persoană care locuieşte în locuinţăl, aţi terminat completarea. 

Vă mulţumim pentru răspunsuri! 

42.  În ce anume vă impiedică? 

deficienţa permanentă: 

boala permanentă:
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 d
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a
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În fiecare rând se pot marda maximum 3 răspunsuri 

altele, şi anume:............

nu doriţi să răspundeţi ..

arabă .............

chineză ..........

rusă ...............

vietnameză ...

 armeană .......

 română ........

 rusină............

 sârbâ ............

 slovacă ........

 slovenă .........

 ucraineană ...

maghiară .......

bulgară .........

ţigană (rromă)

greacă ...........

croată ............

polonă............

germană ........

altele, şi anume:............

nu doriţi să răspundeţi ..

arabă .............

chineză ..........

rusă ...............

vietnameză ...

 armeană .......

 română ........

 rusină............

 sârbâ ............

 slovacă ........

 slovenă .........

 ucraineană ...

maghiară .......

bulgară .........

ţigană (rromă)

greacă ...........

croată ............

polonă............

germană ........

altele, şi anume:............

nu doriţi să răspundeţi ..

arabă .............

chineză ..........

rusă ...............

vietnameză ...

 armeană .......

 română ........

 rusină............

 sârbâ ............

 slovacă ........

 slovenă .........

 ucraineană ...

maghiară .......

bulgară .........

ţigană (rromă)

greacă ...........

croată ............

polonă............

germană ........


