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неє...............................................

є зареґістрованый адрес 
постоянного бываня .................

є зарегістрованый адрес 
дочасного бываня ......................

є незареґістрованый адрес .......

є, за гатаром...............................

7.  
иншакый адрес?
Ци маєте окрем позначеного на анкетї за жытло ищи 

поселище (варош, село). Кедь у Будапештї, тогды и 
район. Кедь маєте загатарный адрес, дайте 

теперішнє имня державы.

9.1. вопрос

6.  ?Де сьте ся родили

поселище (варош, село). Кедь у Будапештї, тогды и район. 
Кедь маєте загатарный адрес, дайте теперішнє имня державы

5. Де сьте жыли перед тым?

поселище (варош, село). Кедь у Будапештї, тогды и район. 
Кедь маєте загатарный адрес, дайте теперішнє имня державы

4.  Данї, што ся тичуть позначеного на анкетї за жытло адреса

4.1.  Адрес, то є

дочасноє місто бываня ................................................................

вашоє постоянноє (приписаноє) місто бываня ..........................

не леґалізованоє місто бываня ...................................................

наймаєте цїлу квартель, вадь єсьте родинов наёмника............

наймаєте часть квателї ................................................................

иншакый статус ............................................................................

4.2.  ?У якусти кого жыєте у квартелї

властник вадь родина властника, повноправный хоснователь

з роженя ..............................................................

.з                            рока . місяця

4.3.  ?От коли жыєте ту

7. вопрос

1  Пол:

муж .. жона

I. Демоґрафія

Ідентіфікаційный код: 
Порядковоє число 
бывателя квартелї:

Анкета за особу 
Подати данї подля Закона СХХХІХ од 2009 рока мусай!

Данї хоснувуть ся лем з цїлёв статістикы!

ЦЕНТРАЛНОЄ
СТАТІСТИЧНОЄ

ВЕДЕНЯ

2.  Дата роженя:

. рук .місяць . день

11.  Кедь замужом вадь жонатый

11.1.  дата побраня:

11.2. . жыєте вєдно з жонов/мужом?

. рук .місяць

ай ....... 13. вопрос

10.  ?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 ............

Позначає ся лем у 
случаю зареґістрованых 
єднопольних капчань по 
1. юніёви 2009 рока!

9.1.  
холем бы єдного рока?  Кедь и неєдноразово, то дайте отвіт, што ся тиче 
послїднёго міста бываня за гатарами днешнюй Мадярщины!

Чи жыли Вы даколи поза теріторіюв днешнюй Мадярщины протягом 

9.2.  
Мадярщину?
Коли сьте ся вернули, вадь дійстно перестяговали ся у 

нїт .......................................

ай, днешнє имня 
державы: ...........................

10. вопрос

. рук .місяць

8.  ?За якым адресом жыєте зазвычай

на зареґістрованум адресї дочасного бываня ................................

на зареґістрованум адресї постоянного бываня ............................

на незареґістрованум адресї ............................................................

за гатаром...........................................................................................

нїт .....

12.  Жыєте у горожанськум побраню

12.1.  ай, начало сполного жывота:

нїт ...... 13. вопрос

. рук .місяць
Подають ся данї и 
реґістрованого 
и нереґістрованого 
горожанського побраня!

нїт .....ай .......

12.2.  жыєте вєдно у єднуй квартелї?

1

2

3

4

3.  Державянство:

мадярськоє ...................

без державянства.........

мадярськоє и 
загатарноє :................... 1

не мадярськоє, а ипен: 2

1 2

1

2 3 4

Перекопіювати из 1. стор. 
            анкеты  за жытло.

3.2.2.14
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атестат зрілости з фахом .......................................

атестат за спеціалность, што базує ся на 
атестатї зрілости .....................................................

fдіплома інстітута (вадь рувноцїнна з ним, прим.: 
BA/BSc) .....................................................................

атестат про курсы высшої (и аккредиттованої) 
професійної освіти (лем по 1998 рокови)..............

діплома універзітета (вадь рувноцїнна з ним, 
прим.: MA/MSc)........................................................

докторска ступень (PhD-, DLA-) .............................

19.  Якоє Вашоє майвысшоє законченоє школованя?

народна (початкова, горожанка) школа, нижжа 
за 8 клас...................................................................

народна (початкова, горожанка) школа, 8 клас.......

атестат профтехучилища .......................................

атестат профтехнікума ...........................................

атестат зрілости без фаха ......................................

21. вопрос

20.  Майвысшоє сконченоє школованя

20.1.  рук сконченя: 

20.2.  форма школованя:

20.3. . спеціальность, фах:

. рук

стаціонар иншака..

прим.: каменярь, радіомеханік, інженер деревообробнуй промисловости, 
обща економічна спеціальность, учитель анґлійского языка и літературы

Кедь маєте дакулько вошколовань єднакого уровня, на 
вопросы 20.1.-20.3. дайте отвіт, што ся тиче майпервого!

18.  Вкажте число клас, курсув учебнуй інстітуції, котру Вы 
абсолвовали?

народна (початкова) школа ..........................

nem végezte el az általános, elemi iskola
első osztályát, évfolyamát ...................................... 21. вопрос

клас

горожанка.............................................................

професійна школа ...............................................

професійно-технічне училище............................

gimnázium.............................................................

середня спеціална школа, технікум и т.п...........

профшколованя, што базує ся на атестатї 
зрілости ................................................................

спецкурсы высшого школованя..........................

інстітут, базовоє высшоє школованя 
бакалавра (BA/BSc) ............................................

універзітет, маґістратура (MA/MSc)....................

főiskolai, egyetemi szakirányú továbbképzés.......

аспірантура (PhD-, DLA-) ....................................

клас

клас, курсув

клас, курсув

клас, курсув

клас, курсув

курсув

курсув

курсув

курсув

курсув

курсув

До каждого з тіпув школы вкажте число законченых клас, курсув. 
Про тых, ко ся ищи учить, вказати послїднїй закончену класу, курс

17.1.  У даный період  учите ся, вадь ходите у яслї, захоронку?

17.2.  У якуй формі школованя ся учите?

нїт ............................................................................

у яслї .......................................................................

у захоронку..............................................................

у началну школу .....................................................

у професійну школу................................................

у аспірантурі (PhD-, DLA-)......................................

стаціонар ........... иншакоє .............

у ґімназію ................................................................

на інстітутї, базовуй высшуй школї бакалавра 
(BA/BSc) ..................................................................

у професійно-технічну школу (гев ся односить и 
та, што базує ся на атестатї зрілости) ..................

на спецкурсы высшого школованя........................

на універзітетї, маґістратурі (MA/MSc)..................

на повышеню фахової кваліфікації на інстітутї, 
на універзітетї .........................................................

18. вопрос

21. вопрос

II. Школованя
Брати на позур выключно ученя и освіту, 

што проводить ся у керетах общуй школнуй сістемы!

15.  Число дїтей, што родили ся жывыма:

 дїти

неє дїти, што родили ся жывыма ....................... 17.1. вопрос

16.  Коли родили ся дїти?

. рук  місяць

. рук .місяць

. рук .місяць

. рук .місяць

. рук .місяць

. рук .місяць

перва (найстарша) дїтина..........

друга дїтина ................................

третя дїтина ................................

четверта дитина .........................

пята дїтина..................................

шеста, вадь далша
наймолодша дїтина....................

муж, жона ...........................................................................................

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).......................

14.  Яка Ваша роля у родинї (домоґаздувстві)?

A válaszlehetőségek sorrendjében haladva jelölje meg azt az egy 
választ, amit magára nézve megfelelőnek ítél!

13.  
(беріть до позора 14. вопрос на анкетї за жытло)
Порядковоє число домоґаздувства, до якого Ви належите? 

 

Особы, што односять ся до 
єдного домоґаздувства мають 
записати єднаковоє число!

у квартелї жыє єдно 
домоґаздувство .......................

у квартелї жыє дакулько 
домоґаздувств, число мого: ...
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25.    
слїдуючых двох тижднюв?

Кедь найдете роботу, годнї будете стати до неї протягом 

ай...... нїт .....

31. вопрос

26.  Коли працовали сьте послїднїй раз?

. рук . місяць

не працовав/-ла ниґда..................

33.  
вадь школы, захоронкы, яслюв?
Обычно за кулько минут, добираєте ся до міста роботы, 

минут

24.  Глядали сьте у послїднї чотыри тыжднї роботу?

ай...... нїт ..... 26. вопрос

23.  
? (Межи 24-30. септембром 2011 рока)
Ци працовали сьте за тыждень до списаня обывательства 

ай, у даный період тримав/-ла 
якмайменше єдну годину роботы за платню........

нїт, дочасно не працовав/-ла, у сесь період 
быв/была у отпускови (рахувучи и декретный 
отпуск), вадь на болничному и т. п ........................

нїт, не працовав/ла, з иншакых 
причин (неє роботы, пензіста, школник, у декретї)

21.  
порозуміти другых, и порозуміти ся з другыма?
На якум языкови говорите?  На якум языкови можете 

III. Знаня языка

мадярськый..........

дїтина, што ходить у яслї, захоронку; школник, студент.................

жыю на прибуткы з властности, здачі в аренду нерухомости ........

дїтина од 0 до 15 рокув, што не ходить у яслї, захоронку, школу ..

домоґаздыня ......................................................................................

дустає соціалну помуч.......................................................................

иншакоє, а ипен:

IV. Професія, місто роботы, транспорт
22.  Позначте, до якої ґрупы себе числите! 

безробутный .......................................................................................

пензіста по старости, рантьє.............................................................

пензіста по інвалідности, рантьє з нещасного случая ....................

пензіста по праву близькуй родины (вдовця, єдного з родичув) ....

дустає помуч на дїтину (декретнї) ....................................................

дустає помуч на позераня за хворым ..............................................

робите (робутник, подприємець, помагаючый член фамілії, 
дочасный робутник, фармер, член кооператива и т. п.) .................

Кедь молоджый за 15 рокув, т. з. родив 
ся по 30. септембрі 1996 рока

31. вопрос

27. вопрос

27.  Ваш фах (професія), довжност/позіція (теперішня, вадь послїдня)

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.  У якуй формі занятости працуєте?

робутник..............................................................................................

29.  Ци маєте пудлеглых робутникув?

неє.......................................................................................................

1–2 чоловікa .......................................................................................

3–9 чоловік .........................................................................................

10–19 чоловік .....................................................................................

20 вадь булше ....................................................................................

30.  
вашого роботодавця, подприємства (теперішнёго, вадь 
послїднёго):

Ваш роботодавець або подприємство, описаня дїялности 

містным бусом, трамваём, тролейбусом, метро .............................

межигороднїм бусом ..........................................................................

поїздом, електричков.........................................................................

на машинї ...........................................................................................

на моторцї ..........................................................................................

на біціґлях...........................................................................................

иншак ..................................................................................................

32.  Якым кіпом обычно пересуваєте ся з міста прожываня до 
міста роботы, школы, захоронкы, яслюв? (максімум три 
отвіты мож позначити!)

пішо .....................................................................................................

31.  
захоронку, школу?
Де, у якум поселищу Вы робите, вадь ходите у яслї, 

не роблю, не учу ся (не ходжу 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:........

у рузных поселищах (не можете 
назвати конкретноє поселище, район 
Будапешта) ........................................

34. вопрос

Кедь на даный момент не має роботы, 
и не глядать

31. вопрос

20.4.  рук сконченя: 

20.5.  форма школованя:

.  рук

Чи маєте иншаке школованя єднакого уровня?

Отвіты на вопросы 20.4.-20.6. дайте за школованя, што 
найближче удноситься ку Вашуй професії, роботы. Як уже 
отвітили сьте на вопросы 20.1-20.3., тогды дайте данї иншакого 
школованя, майважного на Ваш позур.

неє .....

є иншаке школованя

є, а ипен: дб

20.6.  спеціальность, професія:

стаціонар иншака..

прим.: каменяр, радіомеханік, інженер деревяної промисловості, обща 
економічна спеціальность, учитель анґлійского языка и літературы

20.7.  слїдуючі иншакі школованя єднакого уровня:

неє .....

21. вопрос

Кедь до дакулькох (прим.: на пензії и робите дале), тогды 
позначте вшыткі!
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38.  До якого віроисповіданя односите ся?

не хочу отвічати....................

атеіста ...................................
не односить ся до жаднуй 
реліґійнуй общинї.................

На слїдуючі вопросы отвіты давати не мусай!

V. Націоналность, языкова орієнтація, віроисповіданя VI. Довготривала хворота, дефекты
34.  Да якої націоналности себе ідентіфікуєте?

иншака, а ипен: ...........

не хочу отвічати...........

арабська .......

китайська ......

руська ...........

вєтнамська ...

армянська.....

румынська ....

русинська......

сербська .......

словацька .....

словенська ...

украинська....

мадярська ....................

болґарська ...................

циґанська (ромська)....

ґрецька.........................

горватська....................

полська ........................

нїмецька.......................

35.  
до иншакуй націоналности?
Окрем позначеної у пережум вопросі, чи односите ся Вы ищи 

не односить ся до иншакуй націоналности

36.  Якый Ваш родный язык?  (мож позначити максімум два отвіты)

37.  
  (мож позначити максімум два отвіты)

На якому языкови говорите у кругу фамілії и цімборув? 

39.  Маєте даяку довготривалу хвороту вадь дефект?

не маву ани довготривалу хвороту, 
ани дефект ............................................

маю довготривалу хвороту и дефект ..

маву дефект ..........................................

не хочу отвічати ....................................

42. вопрос

Просиме, прочитайте 
інформацію у кунцёви листа!

маву довготривалу хвороту (напр. 
гіпертонію, діабет).................................

40.  Якый дефект маєте?  (мож позначити максімум три отвіты)

з руховым дефектом..........................................................................

аутіста .................................................................................................

розумово отсталый ............................................................................

пошкоджена псіхіка ............................................................................

дефект бесїды....................................................................................

beszédfogyatékos................................................................................

слабый зор .........................................................................................

слїпота ................................................................................................

слабый слух .......................................................................................

глухость ..............................................................................................

глухость и слїпота ..............................................................................

сильный дефект внутряных орґанув ................................................

не хочу отвічати .................................................................................

иншакый, а 
ипен:

41.  
найдвнїшый!)
От коли жыєте з дефектом? (кедь з дакулькома, то позначити 

з роженя..............................................................................................

з дошкольного віка.............................................................................

з школного віка, айбо до 18 рокув ....................................................

по 18 роках, айбо до 60 рокув...........................................................

по 60 роках .........................................................................................

не знаву ..............................................................................................

не хочу отвічати .................................................................................

Заповненя даної анкеты закончено. Кедь у квартелї жыють ищи другі особы, просиме заповнити індівідуалнї анкеты и за ных! Кедь 
індівідуалнї анкеты заповнили вшыткі обывателї квартелї, то отвіт на анкеты законченый є.

Дякуєме за отвіты!

42.  У чому Вам перешкоджать 

дефект?

довготривала болїсть?
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у каждум шорикови максімум три отвіты!

иншака, а ипен: ...........

не хочу отвічати...........

арабська .......

китайська ......

руська ...........

вєтнамська ...

армянська.....

румынська ....

русинська......

сербська .......

словацька .....

словенська ...

украинська....

мадярська ....................

болґарська ...................

циґанська (ромська)....

ґрецька.........................

горватська....................

полська ........................

нїмецька.......................

иншака, а ипен: ...........

не хочу отвічати...........

арабська .......

китайська ......

руська ...........

вєтнамська ...

армянська.....

румынська ....

русинська......

сербська .......

словацька .....

словенська ...

украинська....

мадярська ....................

болґарська ...................

циганськый (романі, беаш)

ґрецька.........................

горватська....................

полська ........................

нїмецька.......................

иншака, а ипен: ...........

не хочу отвічати...........

арабська .......

китайська ......

руська ...........

вєтнамська ...

армянська.....

румынська ....

русинська......

сербська .......

словацька .....

словенська ...

украинська....

мадярська ....................

болґарська ...................

циганськый (романі, беаш)

ґрецька.........................

горватська....................

полська ........................

нїмецька.......................


