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Немам .........................................

Имам, пријављена (стална) 
адреса.........................................

Имам, пријављена боравишна 
(привремена) адреса.................

Имам, непријављена адреса ....

Имам, у иностранству................

7.  
наведена у Упитнику за станове? Ако имате, где? (у случају 
више адреса, наведите сваку!)

Да ли имате и другу адресу становања осим оне која је 

насеље (град, општина), у Будимпешти и кварт,
у случају адресе у иностранству назив државе

9.1. питање

6.  Која Вам је била адреса приликом рођења?

насеље (град, општина), у Будимпешти и кварт,
у случају адресе у иностранству садашњи назив државе

5.  Где сте становали раније?

насеље (град, општина), у Будимпешти и кварт,
у случају адресе у иностранству садашњи назив државе

4.  Подаци који се односе на адресу у Упитнику за станове

4.1.  Адреса је Ваше

место боравка (пријављена привремена адреса) .....................

место становања (пријављена стална адреса) .........................

адреса становања која није пријављена ....................................

изнајмљује цео стан или је његов рођак ....................................

изнајмљује један део стана .........................................................

друга правна основа ....................................................................

4.2.  Са којом правном основом живите ту?

власник или рођак, корисничко право ........................................

од рођења............................................................

године месеца

4.3.  Од када живите ту?

7. питање

1.  Пол:

мушко женско

I. Демографија

Идентификација: Редни број лица у стану:

Упитник о личним подацима
Az adatszolgáltatás a 2009. évi CXXXIX. törvény alapján kötelező!

Az adatok kizárólag statisztikai célra használhatók!

2.  Születési ideje:

година месец дан

11.  Ако сте у браку,

11.1.  наведите датум склапања садашњег брака:

11.2.  да ли живите заједно са својим брачним другом?

да ....... 13. питање

10.  Какво Вам је законско породично стање?

неожењен, неудата ..................................................

ожењен, удата ..........................................................

удовац, удовица .......................................................

разведен, разведена ...............................................

пријављен-регистрован (невенчани) брачни друг

удовац-(ица) са пријављеним (невенчаним) 
брачним другом .......................................................

разведен-(а) са пријављеним (невенчаним) 
брачним другом .......................................................

Може се 
означити 
само код 
парова 
истог пола  
који су 
регистрова
ни после 
1.јула 
2009. год.

9.1.  
       територије данашње Мађарске? Ако сте више пута живели ван 
       територије данашње Мађарске, одговорите у односу на задњи период!

Да ли сте икада живели непрекидно барем једну годину ван 

9.2.  
преселили у Мађарску
Када сте се вратили, односно када сте се стварно 

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

Да, садашњи назив 
државе: ..............................

10. питање

8.  На којој адреси живите стално?

на месту боравка (пријављена привремена адреса)......................

на месту становања (пријављена стална адреса) ..........................

на адреси која није пријављена .......................................................

у иностранству ...................................................................................

не......

12.  Да ли живите у ванбрачној вези?

12.1.  да, почетак садашње ванбрачне везе:

не ....... 13. питање

Дајте податке и о 
регистрованој, односно 
нерегистрованој 
брачној вези!

не......да .......

12.2.    
     другом живите у истом стану?

да ли са ванбрачним 

1

2

3

4

3.  Држављанство:

мађарско .......................

без држављанства .......

мађарско и инострано, 
наведите које: ............... 1

није мађарско, него је: 2

1 2

1

2 3 4

Прекопирати са 1. странице 
Упитника за станове

од

година месец

година месец

година месец

3.2.2.15

ДРЖАВНИ 
ЗАВОД ЗА 

СТАТИСТИКУ
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матурско сведочанство са стручним 
образовањем, сведочанство о стеченој струци ....

сведочанство о стеченој струци базирано на 
матурском сведочанству ........................................

диплома више школе (или исте вредности, 
нпр.Ba/BSc)...............................................................

сведочанство о стеченој струци високог степена 
(и акредитовано), (стиче се од 1998. године) .......

универзитетска диплома (или исте вредности, 
нпр. Ma/MSc) ...........................................................

звање доктора наука (PhD- или DLA-)...................

19.  Шта је Ваша највиша завршена школска спрема?

основна (грађанска) школа, мање од 8. разреда .

основна (грађанска) школа, 8. разреда...................

сведочанство школе за стручне раднике ..............

диплома, сведочанство стручне школе.................

матурско сведочанство без стручног 
образовања .............................................................

21. питање

20.  Највиша завршена школска спрема

20.1.  Година када је стечена:

20.2.  Форма образовања, тип студија (наставе):

20.3.  Назив струке, занимања:

година

редован(дневни) друго .....

нпр. зидар, радиомеханичар, грађевински инжењер дрвне струке, општи 
економиста, наставник енглеског језика и књижевности у основној школи

У случају више стечених диплома истог степена одговор на 
питања 20.1. – 20.3. дајте у односу на прву стечену диплому!

18.  Напишите колико разреда, година сте завршили, положили 
од наведених врста школа, одн. стручне спреме!

основна школа ..............................................

није завршио први разред, одн. прву годину 
основне школе ...................................................... 21. питање

разред, година

грађанска школа..................................................

школа за стручне раднике (индустријска, 
шегртска)..............................................................

стручна школа .....................................................

гимназија..............................................................

виша школа, основно образовање вишег 
степена (Ba/BSc) .................................................

универзитет, мастерс образовање високог 
степена (Ma/MSc) или нерасподељено 
образовање .........................................................

виша школа, усавршавање универзитетске 
струке ...................................................................

образовање за доктора наука (PhD-,DLA-) .......

година

разред, година

разред, година

разред, година

разред, година

година

година

година

година

година

година

За сваку врсту школе напишите број завршених година! Онај ко 
похађа школу нека напише број завршених разреда, односно 
година!

17.1.  Да ли се тренутно школујете, или идете у јаслице, 

17.2.  У којој форми образовања учи, који тип студија (наставе)?

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

иде у јаслице ..........................................................

иде у забавиште .....................................................

похађа основну школу............................................

похађа стручну школу ............................................

припрема се за доктора наука (PhD-,DLA-)..........

редован(дневни) друго ..................

похађа гимназију ....................................................

похађа вишу школу, основно образовање вишег 
степена (Ba/BSc) ....................................................

похађа средњу стручну школу...............................

похађа стручно образовање вишег степена ........

похађа универзитет, мастерс образовање 
високог степена (Ma/MSc) или нерасподељено 
образовање.............................................................

похађа вишу школу, учествује у усавршавању 
универзитетске струке ...........................................

18. питање

21. питање

II. Школованост
Узмите у обзир само школску спрему и студије који спадају у 

образовни оквир школског система

15.  Број живо рођене деце:

 деце

Деца која нису жива рођена ............................... 17.1. питање

16.  Када су рођена Ваша деца?

прво (најстарије) дете: .........

друго дете: ............................

треће дете: ...........................

четврто дете: ........................

пето дете:..............................

шесто дете, а у случају 
више деце најмлађе дете:...

супруг, супруга ....................................................................................

невенчани (брачни) друг ...................................................................

родитељ који сам живи са дететом (уколико дете не живи са 
неким у вези .......................................................................................

дете (издржавано, усвојено дете такође) ........................................

блиски рођак (родитељ или његов родитељ који живи са децом) .

други рођак.........................................................................................

особа која није рођак .........................................................................

самац (друга особа не припада домаћинству) ................................

14.  Коју улогу имате Ви у породици (домаћинству)?

Разматрајући по редоследу могућности за одговор, означите 
онај одговор за који сматрате да се односи на Вас!

13.  
одговор 14. у Упитнику за станове): 
Редни број домаћинства којем припадате (узмите у обзир 

Особе које припадају 
истом домаћинству 
уписују исти редни број 
домаћинства

у стану живи једно домаћинство ....

у стану живи више домаћинстава, 
редни број домаћинства: ................

година месец

година месец

година месец

година месец

година месец

година месец

стручна средња школа, техничка, итд ...............

стручно образовање базирано на матури .........

стручно образовање високог степена ...............
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25.  
у року од две недеље?

Када би нашли посао, да ли би могли да почнете са радом 

да ..... не......

31. питање

26.  Када сте последњи пут радили?

Никада није радио ........................

33.  
место, или у школу, забавиште, јаслице?
За колико минута можете обично да стигнете на радно 

минута

24.  Да ли сте активно тражили посао у протекле четири недеље?

да ..... не...... 26. питање

23.  
(између 24. и 30. септембра 2011.)?
Да ли сте радили у недељи пре пописа становништва 

да, у датом периоду је вршио барем 1 сат посао 
који обезбеђује доходак .........................................

није радио јер је био на одсуству (подразумевајући 
и порођајно одсуство), или је због боловања био 
привремено одсутан са посла .................................

није радио из других разлога (нпр. није запослен, 
пензионер, ученик, „gyes, gyed”) ............................

21.  
разумете друге, а и да они Вас разумеју?
Којим језиком говорите? На којем језику сте способни да 

III. Познавање језика

мађарски ..............

дете које иде у јаслице или забавиште, ученик, студент 
образовне институције високог степена ..........................................

живи од давања у најам имовине или некретнине..........................

дете од 0 до 15 година које не иде у јаслице, забавиште, школу ..

члан домаћинства .............................................................................

живи од социјалне помоћи ...............................................................

други, навести шта:

IV. Занимање, радно место, саобраћај
22.  Означите у коју од следећих група припадате! 

незапослен, тражи посао ..................................................................

пензионер по основу личног права, радног стажа прима ренту ....

инвалидски пензионер по основу личног права, прима ренту 
због несретног случаја.......................................................................
пензионер по основу породичног права (удовачко, родитељско), 
прима ренту........................................................................................

прима надокнаду за старање о детету („gyes, gyed, gyet”).............

прима надокнаду за болничку негу ..................................................

ради (запослен, предузимач, члан породице који помаже у послу, 
сезонски радник, пољопривредни произвођач, члан задруге, итд.) 

Уколико је млађи од 15 година, 
значи рођен после 30. септембра 1996.

31. питање

27. питање

27.  Занимање, радни делокруг (садашњи, односно задњи):

појединачни предузетник, самосталан.............................................

запослени члан привредног душтва.................................................

запослени члан задруге ....................................................................

сезонски радник (ради по појединачном налогу, по прилици, на 
одређен број дана) ............................................................................

радник на друштвено корисним радовима (врши посао за јавну 
корист и циљ ,итд. јавно запослен) ..................................................

члан породице који припомаже ........................................................

28.  У каквом облику запошљења радите (сте радили)?

запослен .............................................................................................

29.  
управљате?
Да ли имате (сте имали) запослене или особе чијим радом 

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

1–2 особе............................................................................................

3–9 особе............................................................................................

10–19 особе........................................................................................

20 или више особа.............................................................................

30.  
       делатност, ИЛИ опис делатности Вашег послодавца или 
       предузећа (садашњег или задњег послодавца):

Назив послодавца или предузећа где радите и карактеристична 

месним аутобусом, трамвајем, тролејбусом, метроом ...................

међуградским аутобусом...................................................................

возом, приградском жељезницом.....................................................

аутомобилом ......................................................................................

мотором ..............................................................................................

бициклом ............................................................................................

на други начин....................................................................................

32.  
у школу, у забавиште или јаслице? (Могу се означити 
највише три одговора!)

Како саобраћате из свог места становања на радно место, 

пешке ..................................................................................................

31.  
забавиште, школу?
Где, у ком насељу радите, или где идете у јаслице, 

не ради, а ни не учи (не иде у 
јаслице, забавиште, школу)..............

у свом стану, код куће (на адреси у 
Упитнику за станове) .........................

у насељу, односно будимпештанском 
кварту где се налази стан (са адресом 
у Упитнику за станове) ........................

у другом насељу, односно другом 
будимпештанском кварту, у 
иностранству, и то: ............................

променљиво насеље (не зна да 
наведе конкретно насеље, 
будимпештански кварт).....................

34. питање

Ако тренутно нема посла, нема радно 
место, ни не тражи посао

31. питање

20.4.  Година када је стечена:

20.5.   Форма образовања, тип студија (наставе):

година

Да ли имате и другу школску спрему истог степена?

Одговор на питања 20.4. – 20.6. дајте у односу на школску 
спрему која је у вези са Вашим занимањем и послом. Ако сте 
то већ навели код питања 20.1. – 20.3., дајте податке за спрему 
коју сматрате најважнијом!

не .......

да, друга спрема

има, и то: ком.

20.6.  Назив струке, занимања:

редован(дневни) друго .....

нпр. зидар, радиомеханичар, грађевински инжењер дрвне струке, општи 
економиста, наставник енглеског језика и књижевности у основној школи

20.7.  друге завршене школске спреме истог нивоа:

нема...

21. питање

Ако припадате у више група (нпр. радите иако сте 
пензионисани), молимо Вас да означите сваку!

година месец

за
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38.  Којој верској заједници, вероисповести припадате?

не жели да одговори ...

атеиста .........................
не припада верскојзаједници, 
вероисповести .....................

На следећа питања нисте обавезни да одговорите!

V. Национална припадност, матерњи VI. Трајна болест, инвалидност
34.  Којој народности припадате?

друга, и то: ...................

не жели да одговори ...

арапска .........

кинеска .........

руска .............

вијетнамска ..

јерменска......

румунска .......

русинска .......

српска ...........

словачка .......

словенска .....

украјинска .....

мађарска ......................

бугарска .......................

циганска (ромска)........

грчка .............................

хрватска .......................

пољска .........................

немачка ........................

35.  Осим претходно означене, да ли припадате још некој народности?

не припада другој народности.......

36.  
одговора!)
Шта је Ваш матерњи језик? (могу се означити највише два 

37.  
кругу? (могу се означити највише два одговора!)
Који језик користите обично у породичном и пријатељском 

39.  Да ли имате неку трајну болест или инвалидност?

нема ни трајну болест, ни 
инвалидност..........................................

има и трајну болест, и инвалидност ....

има инвалидност ..................................

не жели да одговори.............................

42. питање

Молимо Вас да 
прочитате 
информације које се 
налазе на дну листа

има трајну болест (нпр. висок крвни 
притисак, шећена болест)....................

40.  
одговора!)
Какву инвалидност имате? (Могу се означити највише три 

непокретност ......................................................................................

аутизам ...............................................................................................

духовна инвалидност ........................................................................

ментална инвалидност (психички оштећен) ....................................

греши у говору....................................................................................

говорно оштећење (инвалидност) ....................................................

слабо види, једва види ......................................................................

слеп, слепоћа .....................................................................................

слабо, тешко чује, наглувост.............................................................

глув, глувоћа ......................................................................................

глувонемост (оштећен вид и слух) ...................................................

тешка инвалидност унутрашњих органа..........................................

не жели да одговори ..........................................................................

друго, навести шта:

41.  
инвалидности, наведите најранију!)
Када Вам се појавила инвалидност? (У случају више 

приликом рођења ..............................................................................

пре поласка у основну школу............................................................

за време школовања, али пре 18 година .........................................

после 18 година, али пре 60 година .................................................

после 60 година .................................................................................

не зна ..................................................................................................

не жели да одговори ..........................................................................

Овим се испуњавање Упитника о личним подацима завршило. Ако у стану живе и друге особе, молимо Вас да свака од њих испуни по један 
Упитник о личним подацима! Ако је за сваку особу која живи у стану испуњен Упитник о личним подацима, испуњавање података је завршено.

Захваљујемо Вам на датим одговорима!

42.  У чему Вас спречава (ограничава)

Инвалидност?

Трајна болест?
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По реду се могу означити највише три одговора!

друга, и то: ...................

не жели да одговори ...

арапска .........

кинеска .........

руска .............

вијетнамска ..

јерменска......

румунска .......

русинска .......

српска ...........

словачка .......

словенска .....

украјинска .....

мађарска ......................

бугарска .......................

циганска (ромска)........

грчка .............................

хрватска .......................

пољска .........................

немачка ........................

друга, и то: ...................

не жели да одговори ...

арапска .........

кинеска .........

руска .............

вијетнамска ..

јерменска......

румунска .......

русинска .......

српска ...........

словачка .......

словенска .....

украјинска .....

мађарска ......................

бугарска .......................

циганска (ромска)........

грчка .............................

хрватска .......................

пољска .........................

немачка ........................

друга, и то: ...................

не жели да одговори ...

арапска .........

кинеска .........

руска .............

вијетнамска ..

јерменска......

румунска .......

русинска .......

српска ...........

словачка .......

словенска .....

украјинска .....

мађарска ......................

бугарска .......................

циганска (ромска)........

грчка .............................

хрватска .......................

пољска .........................

немачка ........................


