Odgovarjajmo,
drug za drugega!
Spoštovani!
Na območju Madžarske je treba na podlagi Zakona CI iz leta 2018 ob upoštevanju stanja 1. oktobra 2022
izvesti popis prebivalstva. Popis prebivalstva je največje statistično zbiranje podatkov na Madžarskem, ki se
nanaša na življenje vseh nas. Podatki, zbrani ob popisu prebivalstva, so bistvenega pomena za pripravo
najpomembnejših odločitev, povezanih z državo in naselji. V skladu z zakonom je posredovanje podatkov
obvezno za vsakogar.
Vsakdo je dolžen zagotoviti podatke. Vprašalnik je treba izpolniti:



o vseh prebivalcih, ki živijo na Madžarskem;
tudi tujih državljanih, ki vsaj 3 mesece bivajo na Madžarskem.

Vprašalnik izpolnite na spletu. Na vprašanja lahko odgovorite na spletu na spletni strani
www.belepes.nepszamlalas2022.hu v angleškem ali madžarskem jeziku. Pisno zaprosilo bomo konec
septembra po pošti poslali vsakemu gospodinjstvu. Vprašalnik lahko od 1. do 16. oktobra 2022 izpolnite s
pomočjo sporočene dostopne kode.
Prosimo, shranite pisno zaprosilo!
Najprej odgovorite na vprašanja VPRAŠALNIKA ZA STANOVANJE, potem izpolnite toliko VPRAŠALNIKA ZA
OSEBO, kolikor vas stanuje v stanovanju. Vprašalnik lahko izpolni katera koli odrasla oseba. Podatke otroka
navede starš.
Potem ko boste odgovorili na vprašanja, boste prejeli potrdilo o uspešnem posredovanju podatkov. Shranite
ali fotografirajte potrditveno kodo. Z njo boste lahko dokazali, da ste zadostili svoji obveznosti zagotavljanja
podatkov.
Po izpolnitvi vprašalnika sodelujte v online nagradni igri. Vsak dan bomo izžrebali 5 nakupnih bonov v
vrednosti 100.000 HUF.
Gospodinjstva, ki do 16. oktobra ne bodo vrnila vprašalnika po spletu, bodo med 17. oktobrom 2022 in 20.
novembrom 2022 obiskali popisovalci.
Če ne boste vključeni v popis, to sporočite lokalnemu županovemu uradu. Tukaj lahko svojo obveznost
zagotovitve podatkov zadostite od 21. do 28. novembra 2022.
Podrobne informacije o popisu prebivalstva najdete na spletni strani www.nepszamlalas2022.hu v
angleškem in madžarskem jeziku. Na spletni strani najdete besedilo vprašalnika in najpomembnejše
informacije v 19 jezikih.
Svoja vprašanja lahko pošljete na elektronski naslov kapcsolat@nepszamlalas2022.hu ali pa nas pokličete
na brezplačno telefonsko številko +36 - 80 - 080 - 143.
Podatke bomo upravljali zaupno ob doslednem spoštovanju predpisov Zakona CLV iz leta 2016 o uradni
statistiki in Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta (splošna uredba o varovanju podatkov –
GDPR). Podatke je mogoče objaviti le v statistične namene v zbirni obliki. Informacije o upravljanju podatkov
najdete na spletni strani www.nepszamlalas2022.hu.
Za sodelovanje in dragocene odgovore se vam vnaprej zahvaljujemo!
Odgovarjajmo, drug za drugega! Popis prebivalstva 2022.

dr. Gabriella Vukovich
predsednica Centralnega urada za statistiko
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Odgovarjajmo,
drug za drugega!
Izjavim, da sem se seznanil/seznanila z informacijami o upravljanju podatkov in se strinjam z njimi.

VPRAŠALNIK ZA STANOVANJE
Preverite naslov
Prosimo, preverite naslov stanovanja/hiše. Če je potrebno, ga popravite ali dopolnite npr. s številko
stavbe, stopnišča, vrat.
- Da, naslov je točen in popoln.
- Ne, ga spremenim.
Prosimo, dopolnite naslov vse do številke vrat. Popravite navedene podatke, če je potrebno.
Ime naselja
Ime in vrsta javne površine
Hišna številka
Zgradba
Stopnišče
Nadstropje
Vrata

Točen naslov
-

Da, ta naslov je točen.
To ni točen naslov, ga popravim.

Koliko oseb živi v stanovanju? Sem štejejo tudi osebe, ki ne glede na to, ali so na tem naslovu prijavljene,
tukaj stalno prebivajo, tukaj je njihov dom, ampak zaradi zaposlitve ali študija prehodno drugje stanujejo.
Vpišite ne „0”, če na tem naslovu nihče ne stanuje.
Upoštevajte:
- sebe,
- zakonca, partnerja, otroka, starše, druge sorodnike,
- sostanovalca, (pod)najemnika,
- družinskega člana, ki študira ali dela v drugem naselju,
- družinskega člana, ki živi v tujini, in bo v tujini bival največ 12 mesecev ter
- osebo, ki se je na ta naslov preselila iz tujine in je na Madžarsko pripotovala vsaj pred 3 meseci.
Vpišite število oseb. (oseba)
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Odgovarjajmo,
drug za drugega!
Prosimo, na vprašanja odgovorite na podlagi stanja 1. oktobra 2022.
1. Kdaj je bilo stanovanje zgrajeno?












pred 1919
1919–1945
1946–1960
1961–1980
1981–2000
2001–2010
2011–2015
2016–2020
2021
2022
ne ve

2. Iz česa so bili zgrajeni zunanji zidovi stanovanja? (Navedite najbolj značilen material.)








opeka, kamen, predelna stena
panel
beton, srednje veliki ali veliki betonski bloki
les
ilovica, blato
drugo
ne ve

3. Kako uporabljate stanovanje?





redno, stalno, kot dom
v njem stanujemo le občasno ali sekundarno
uporabljamo ga v druge namene, npr. kot pisarno, zdravniško ordinacijo
stanovanje je prazno, v njem nihče ne stanuje

4. Lastnik stanovanja:







zasebnik(i), državljan(i) Madžarske
zasebnik(i), tuji državljan(i)
lokalna samouprava
podjetje, podjetništvo
nepridobitna organizacija, npr. cerkev, fundacija, društvo
drugo

5. Število prostorov v stanovanju: (Večnamenske prostore razdelite po namenu uporabe, npr. prostor z
ameriško kuhinjo na kuhinjo in sobo.)





Koliko sob je v stanovanju (dnevna soba, spalnica, jedilnica itn.)? (Sem ne štejte drugih prostorov, npr.
sanitarij, predsobe, shrambe, garderobe.) kos
Koliko kuhinj, čajnih kuhinj je v stanovanju? 4 m²-ska ali večja kos
manjša od 4 m² kos
Koliko kopalnic je v stanovanju? kos

6. Kako veliko je stanovanje? (Ne prištevajte galerije, kleti, podstrešja, garaže, zaprtega balkona, odprte
terase. Upoštevajte vse etaže, če je stanovanje večetažno.)


površina stanovanja:

m2
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drug za drugega!
7. Imate v stanovanju tekočo vodo?




imamo, iz omrežnega, javnega vodovoda
imamo, iz hišnega vodovoda, npr. iz vodnjaka s pomočjo črpalke
nimamo  11. vprašanje

8. Koliko stranišč na splakovanje imate v stanovanju?


Vpišite število stranišč na splakovanje. kos

9. Kako oskrbujete stanovanje s toplo vodo?




iz daljnovoda (daljinsko ogrevanje)
iz bojlerja, kotla, vodnega grelca ali druge naprave
nimamo tekoče tople vode

10. Kako odvajate odpadno vodo iz stanovanja?




v javno kanalizacijo
v hišno kanalizacijo (v greznico, zaprti zbiralnik, v zaprt rezervoar za odpadne vode, v ponikalnico)
drugam ali pa ni odvajanja odpadne vode

11. Kako ogrevate? (Označite najbolj značilno, če imate več vrst ogrevanja.)






daljinsko ogrevanje (z daljnovodom iz toplarne)  13. vprašanje
s kotlom ali drugo napravo, ki ogreva več stanovanj v zgradbi
z osrednjim, cirkulacijskim kotlom ali drugo napravo
s konvektorjem, pečjo ali drugo napravo v posameznem prostoru
ni možnosti za ogrevanje  13. vprašanje

12. S čim ogrevate? (Lahko označite dva odgovora. Označite dva najbolj pomembna, če uporabljate več
vrst kuriv.)







z omrežnim plinom iz plinovoda
s propan-butan plinom iz plinohrama, jeklenke
z elektriko
z lesom (drva, lesni briketi, lesni peleti, lesni odpadki)
s premogom, lignitom
z drugo vrsto kuriva, npr. kurilno olje, slama, druga rastlinska snov

13. S katero od navedenih naprav je opremljeno stanovanje? (Označite vse, če je opremljeno z več
napravami.)







fiksni dostop do interneta (npr. kabelski internet, WiFi, usmerjevalnik, antena)
klimatska naprava
ogrevalna naprava s toplotno črpalko
sončna celica (proizvaja elektriko)
sončni kolektor, s solarnim ogrevanjem (proizvaja toploto)
ni opremljeno s takšno napravo

VPRAŠALNIK ZA OSEBO
Prosimo, na vprašanja odgovorite na podlagi stanja 1. oktobra 2022.
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Odgovarjajmo,
drug za drugega!
Prosimo, svoje ime navedite v uradni obliki, ki je navedena v listinah, npr. osebni izkaznici, kartici za
dokazovanje naslova!
priimek:
ime 1:
ime 2:

1. Vaše rojstno ime se ujema z zgoraj navedenim imenom?



da  2. vprašanje
ne

rojstni priimek:
rojstno ime 1:
rojstno ime 2:

2. Spol:



moški
ženski

3. Rojstni datum:

_ _ _ _ leto _ _ mesec _ _ dan
4.1. Kje ste prebivali v času rojstva (stalno bivališče matere v trenutku rojstva)? (Upoštevajte današnje
državne meje.)



na Madžarskem
v drugi državi

kraj na Madžarskem:

 5.1. vprašanje

tuja država:
tuji kraj:

4.2. Kdaj ste se prvič preselili na Madžarsko?

_ _ _ _ leto _ _ mesec
5.1. Naslov naveden na vprašalniku za popis stanovanj:




prijavljeni stalni naslov (bivališče)
prijavljeni začasni naslov (začasno bivališče)
ni prijavljen naslov

5.2. Pravni naslov vašega bivanja na tem naslovu?




lastnik ali njegov družinski član, svojec
najemnik ali njegov družinski član, svojec
drug pravni naslov
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6.1. Od kdaj stanujete na naslovu, ki je naveden na vprašalniku za popis stanovanj?


od rojstva naprej  7.1. vprašanje



ne od rojstva:

_ _ _ _ leto _ _ mesec

6.2. Kje ste stanovali pred tem? (Upoštevajte današnje državne meje.)



na Madžarskem
v drugi državi

kraj na Madžarskem:
Če ste se na naslov ki je naveden v vprašalniku za popis stanovanj, vselili leta 2022, navedite svoj prejšnji naslov na Madžarskem,
vključno s hišno številko.

naslov, ulica:
hišna številka:
tuja država:
tuji kraj:

7.1. Imate drug prijavljeni ali neprijavljeni naslov?




imam
nimam  9.3. vprašanje

7.2. Navedite naslov ob naslovu, ki je naveden v vprašalniku za popis stanovanj. (Označite vse trditve, ki
veljajo za vas.)





prijavljeni stalni naslov na Madžarskem
prijavljeni začasni naslov na Madžarskem
neprijavljeni naslov na Madžarskem
naslov v tujini

7.2.1. Vaš prijavljeni stalni naslov (bivališče)?
kraj na Madžarskem:
naslov, ulica:
hišna številka:

7.2.2. Prijavljeni začasni naslov (začasno bivališče)?
kraj na Madžarskem:
naslov, ulica:
hišna številka:

7.2.3. Neprijavljeni naslov?
kraj na Madžarskem:
naslov, ulica:
hišna številka:
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7.2.4. Naslov v tujini?
tuja država:
tuji kraj:

8. Na katerem naslovu živite redno, običajno?





na prijavljenem stalnem naslovu
na prijavljenem začasnem naslovu  9.3. vprašanje
na neprijavljenem naslovu
v tujini

9.1. Kdaj ste se preselili v tujino?

_ _ _ _ leto _ _ mesec  9.3. vprašanje, če ste se v tujino preselili pred septembrom 2021
9.2. Boste v tujini živeli vsaj eno leto? (Obiske [npr. ob praznikih] ne štejte kot prekinitev.)



da
ne

9.3. Ste živeli vsaj 12 mesecev trajno zunaj današnjega območja Madžarske? (Obiske [npr. ob praznikih]
ne štejte kot prekinitev.)



da
ne  10.1. vprašanje

9.4. V kateri državi ste živeli? (Če ste večkrat živeli zunaj današnjega območja države, navedite državo, v
kateri ste živeli nazadnje.)
tuja država:

9.5. Kdaj ste se odselili iz Madžarske?

_ _ _ _ leto _ _ mesec

9.6. Kdaj ste se vrnili na Madžarsko?

_ _ _ _ leto _ _ mesec

10.1. Imate državljanstvo Madžarske?



imam
nimam  10.3. vprašanje

10.2. Imate tudi državljanstvo druge države?



da:
ne  11. vprašanje

10.3. Katere države?
tuja država 1:
tuja država 2:

– ne želi odgovoriti

7

Odgovarjajmo,
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11. Kateri jezik govorite, v katerem jeziku se lahko sporazumevate z drugimi? (Navedite tudi, če govorite
madžarsko. Možnih odgovorov je največ šest.)


madžarščina

– ruščina

– francoščina



angleščina

– nemščina

– romunščina



drugi jezik 1:

– drugi jezik 2:



drugi jezik 3:

– drugi jezik 4:



drugi jezik 5:

– drugi jezik 6:

– madžarski znakovni jezik

12.1. Kateri narodnosti pripadate? (Odgovor je prostovoljen. S svojim odgovorom se strinjate z
upravljanjem svojih podatkov.)








madžarski
– poljski
bolgarski
– nemški
ciganski (romski)
– armenski
grški
– romunski
hrvaški
– rusinski
drugi narodnosti:
ne želi odgovoriti  13.1. vprašanje

–
–
–
–

srbski
slovaški
slovenski
ukrajinski

12.2. Ob zgoraj navedeni narodnosti pripadate še kateri drugi? (Odgovor je prostovoljen. S svojim
odgovorom se strinjate z upravljanjem svojih podatkov.)









ne pripada drugi narodnosti
madžarski
–
bolgarski
–
ciganski (romski)
–
grški
–
hrvaški
–
drugi narodnost:
ne želi odgovoriti

–
–
–
–

poljski
nemški
armenski
romunski
rusinski

srbski
slovaški
slovenski
ukrajinski

13.1. Navedite svoj materni jezik. (Odgovor je prostovoljen. S svojim odgovorom se strinjate z
upravljanjem svojih podatkov. Lahko navedete dva.)









madžarščina
bolgarščina
romščina – beas
romščina – romani (npr. lovari)
grščina
drugi jezik 1:
drugi jezik 2:
ne želi odgovoriti

–
–
–
–
–

–
–
–
–
–

hrvaščina
poljščina
nemščina
armenščina
romunščina

rusinščina
srbščina
slovaščina
slovenščina
ukrajinščina

13.2. Kateri jezik uporabljate običajno v družinskem, prijateljskem krogu? (Odgovor je prostovoljen. S
svojim odgovorom se strinjate z upravljanjem svojih podatkov. Lahko navedete dva.)





madžarski
angleški
bolgarski
romski – beas

–
–
–
–

–
–
–
–

hrvaški
poljski
nemški
armenski
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srbski
slovaški
slovenski
ukrajinski

Odgovarjajmo,
drug za drugega!






romski – romani (npr. lovari)
grški
drugi jezik 1:
drugi jezik 2:
ne želi odgovoriti

–
–

romunski
ruski

14. Kateri veroizpovedi, konfesiji pripadate?
(Odgovor je prostovoljen. S svojim odgovorom se strinjate z upravljanjem svojih podatkov.)
veroizpoved, konfesija:



brez veroizpovedi, konfesije
ne želi odgovoriti

 18. vprašanje, če je star/stara 0–10 let
 17.1. vprašanje, če je star/stara 11–14 let

15. Navedite svoj zakoniti zakonski stan?





samski, samska
poročen/poročena
vdovec/vdova
ločen/ločena

istospolen/istospolna:
– registrirani partner
– vdovec registrirani partner
– ločen registrirani partner

 17.1. vprašanje, če vaš zakonski stan ni poročen ali registrirani partner

16. ⓐ Datum sklenitve zakonske zveze:
ⓑ Datum sklenitve registrirane partnerske zveze:

_ _ _ _ leto _ _ mesec
17.1. Koliko otrok imate? (Navedite le živorojene, biološke otroke. Če nimate otrok, vpišite „0”.)
število živorojenih otrok: _ _ oseb

 18. vprašanje, če nimate živorojenih otrok

17.2. Datum rojstva vaših otrok? (Navedite rojstni datum svojega otroka/svojih otrok.)











_ _ _ _ leto _ _ mesec
drugi otrok:
_ _ _ _ leto _ _ mesec
tretji otrok:
_ _ _ _ leto _ _ mesec
četrti otrok:
_ _ _ _ leto _ _ mesec
peti otrok:
_ _ _ _ leto _ _ mesec
šesti otrok:
_ _ _ _ leto _ _ mesec
sedmi otrok:
_ _ _ _ leto _ _ mesec
osmi otrok:
_ _ _ _ leto _ _ mesec
deveti otrok:
_ _ _ _ leto _ _ mesec
v primeru desetega otroka ali več rojstni datum najmlajšega otroka: _ _ _ _ leto _ _ mesec
prvi otrok:

18. S kom živite v stanovanju? (Označite vse veljavne trditve.)





z možem, soprogo
z registriranim istospolnim partnerjem
s partnerjem
z otrokom (lastnim, rejniškim, posvojenim otrokom)
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s staršem, starši
z drugim sorodnikom (starimi starši, prastarši, bratom, sestro, vnukom itn.)
z nesorodnikom (sostanovalcem, podnajemnikom, rejniškim otrokom, hišno pomočnico itn.)

 20.1. vprašanje, če niste partner

19. Od kdaj živite s partnerjem?

_ _ _ _ leto _ _ mesec
Prosimo na vprašanja 20.1– 21.5. odgovorite na podlagi stanja oktobra 2022.
20.1. Obiskuje jasli, vrtec šolo?
ⓐ 0–8 let star/stara






ne  21.2. vprašanje, če je star/stara 7–8 let
 22. vprašanje, če je star/stara 6 let
 30.1. vprašanje, če je star/stara 5 let
 31. vprašanje, če je mlajši/mlajša od 5 let
obiskuje jasli  28.1.B. vprašanje
obiskuje vrtec  28.1.B. vprašanje, če je mlajši/mlajša od 6 let
 22. vprašanje, če je dopolnil/dopolnila 6 let
obiskuje osnovno šolo  20.3. vprašanje

Trenutno je učenec/učenka?
ⓑ star/stara 9 let ali starejši/starejša





ne  21.1. vprašanje, če je starejši/starejša od 17 let
 21.2. vprašanje, če je star/stara 9–17 let
obiskuje nižjo stopnjo izobraževanja (1-8. letnik osnovne šole ali 5-8. letnik gimnazije)  20.3. vprašanje
srednjo stopnjo izobraževanja (brez mature, z maturo, izobraževanje, ki temelji na maturi)
višjo stopnjo izobraževanja

20.2. ⓐ Ime srednješolskega izobraževanja:
– obiskuje poklicno izobraževanje, ki ne zagotavlja mature
– obiskuje splošno izobraževanje, ki zagotavlja maturo
– obiskuje poklicno izobraževanje, ki zagotavlja maturo
– obiskuje srednješolsko poklicno izobraževanje, ki temelji na maturi
ⓑ Ime visokošolskega izobraževanja:
– obiskuje visokošolsko poklicno izobraževanje
– obiskuje prvostopenjsko visokošolsko izobraževanje (BA/BSc)
– obiskuje drugostopenjsko visokošolsko izobraževanje (MA/MSc), nedeljeno izobraževanje
– udeležuje se posebnega poklicnega usposabljanja
– obiskuje doktorski (PhD-, DLA-) študij
20.3. Katere oblike izobraževanja se udeležujete?



redne
izredne ali druge

 21.2. vprašanje, če je star/stara 7–17 let

21.1. Imate maturitetno spričevalo?


da  21.3. vprašanje
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ne

21.2. Najvišja izobrazba?





nima izobrazbe (ni dokončal/dokončala niti prvega razreda osnovne šole)  22. vprašanje
osnovna šola, 1–7. razred, letnik osnovne šole  21.4. vprašanje
osnovna šola 8. razred, letnik osnovne šole  22. vprašanje
poklicna izobrazba brez maturitetnega spričevala (npr. spričevalo poklicne šole)  21.5.1. vprašanje

21.3. Prosimo, označite vse izobrazbe, s katerimi razpolagate.











poklicna izobrazba brez maturitetnega spričevala (npr. spričevalo poklicne šole)
maturitetno spričevalo brez poklicne izobrazbe
maturitetno spričevalo s poklicno izobrazbo, spričevalo o usposobljenosti (poklic pridobljen skupaj z maturo)
spričevalo o srednji poklicni kvalifikaciji pridobljeno v šolskem sistemu, ki temelji na maturi
diploma pridobljena v visokošolskem poklicnem izobraževanju
diploma pridobljena na višji šoli ali z njo enakovredna diploma
diploma pridobljena na prvostopenjskem visokošolskem študiju (BA/BSc)
diploma pridobljena na univerzi ali z njo enakovredna diploma
diploma pridobljena na drugostopenjskem visokošolskem izobraževanju (MA/MSc) ali nedeljenem izobraževanju
diploma, ki potrjuje znanstveni naslov (PhD, DLA)
 21.5.1. vprašanje
 21.5.2. vprašanje, če imate višjo izobrazbo „maturitetno spričevalo brez poklicne izobrazbe”

21.4. V osnovni šoli končani razredi: _ _ _ _ razred  22. vprašanje
21.5.1. Navedite svojo najvišjo šolsko izobrazbo: (Če imate več enakovrednih izobrazb, navedite tisto, ki
ste jo prej pridobili.)
stroka, poklic, poklicna izobrazba:

21.5.2. Navedite leto pridobitve najvišje zaključene šolske izobrazbe: _ _ _ _ leto
Datum mature:

 22. vprašanje

21.6. Ob splošni maturi imate tudi poklicno izobrazbo? (Pridobljeno v šolskem [npr. poklicna šola,
strokovna šola], nešolskem [npr. tečaj] izobraževanju.



ima
nima  22. vprašanje

Če imate več izobrazb, navedite tisto, ki je najpomembnejša glede vašega dela, zaposlitve.
poklic, poklicna izobrazba:

Naslednje vprašanje se nanaša na digitalno opravljene dejavnosti.
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Odgovarjajmo,
drug za drugega!
22. Prosimo, navedite vse digitalne dejavnosti, ki jih redno opravljate.










na spletu bere, gleda video, se igra ali išče informacije
po spletu komunicira (npr. s pomočjo e-pošte, programa za posredovanje sporočil, video klica)
po spletu kupuje ali ureja stvari (npr. s pomočjo portala za stranke, spletne banke, spletne trgovine)
uporablja program za urejanje besedila, tabel, videa ali slik
samostojno rešuje tehnične probleme (npr. ponovno naloži program, preveri internetno povezavo)
izdela varnostno kopijo in jo shrani na zunanjem pomnilniku ali internetnem pomnilniškem prostoru
uporablja program za upravljanje podatkovne zbirke, za grafično, arhitekturno oblikovanje ali drug program, ki
zahteva kompleksno znanje
pripravlja programe v programskem jeziku (npr. Java, SQL, PHP, C#) ali gradi informacijsko bazo, razvija, upravlja ali
kontrolira server, aplikacijo
ne opravlja tovrstne dejavnosti

 28.1.B. vprašanje, če je star/stara 6–14 let in je dijak/dijakinja
 30.1. vprašanje, če je star/stara 6–14 let in ni dijak/dijakinja

Naslednja vprašanja so povezana z delom, ki ga opravljate za denar ali drugo nadomestilo.
23.1. Ste v zadnjih 7 dneh v septembru leta 2022 delali vsaj eno uro, da bi ustvarili kakršen koli dohodek?



da  23.3.A. vprašanje
ne

23.2. Ste v zadnjih sedmih dneh septembra leta 2022 imeli zaposlitev iz katere ste bili začasno odsotni,
npr. dopust, bolniški dopust, porodniški dopust, nadomestilo za nego otrok (csed, gyed, gyes, gyet)?



da
ne  23.3.B. vprašanje

23.3. V katero spodaj navedeno skupino ste sodili v zadnjih sedmih dneh septembra 2022?
ⓐ Ste bili zaposleni ali ste bili začasno odsotni z dela






Če se lahko uvrstite v več kategorij, označite kategorijo, ki je prej -navedena.
starostno upokojen po lastni pravici
prejema nadomestilo zaradi invalidnosti, rehabilitacije ali druge okvare zdravja
prejema vdovsko, starševsko ali družinsko pokojnino
prejema nadomestilo za nego otrok (csed, gyed, gyes, gyet)
ne sodi v nobeno kategorijo
 26.1. vprašanje

ⓑ Niste bili zaposleni in nimate zaposlitve iz katere bi bili začasno odsotni
Označite lahko dva odgovora. Če je veljavnih več, označite dva, ki sta prej navedena.








starostno upokojen po lastni pravici
prejema nadomestilo zaradi invalidnosti, rehabilitacije ali druge okvare zdravja
prejema vdovsko, starševsko ali družinsko pokojnino
prejema nadomestilo za nego otrok (csed, gyed, gyes, gyet)
prejema drugo nadomestilo
preživlja se iz svojega premoženja, najemnine iz nepremičnin
ne sodi v nobeno kategorijo
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Odgovarjajmo,
drug za drugega!
Na podlagi prejšnjih odgovorov v zadnjih sedmih dneh v septembru 2022 niste bili zaposleni.
24.1. Ste septembra 2022 aktivno iskali zaposlitev?



da
ne  25. vprašanje

24.2. Če bi našli zaposlitev, bi lahko začeli z delom v dveh tednih?



da
ne

25. Kdaj ste bili nazadnje zaposleni?

_ _ _ _ leto _ _ mesec

nikoli ni bil/bila zaposleni/zaposlena

 28.1.B. vprašanje, če ste bili nazadnje zaposleni več kot pred 7 leti ali nikoli niste bili zaposleni in študirate
 30.1. vprašanje, če ste bili nazadnje zaposleni več kot pred 7 leti ali nikoli niste bili zaposleni in ne študirate

Prosimo, na vprašanja odgovorite na podlagi stanja 1. oktobra 2022.
26.1. ⓐ Kaj je vaše delo, poklic?
ⓑ Kaj je bilo vaše delo, poklic, ko ste bili nazadnje zaposleni?
Če ste opravljali različna dela, navedite delo, ki ste ga opravljali v večjem številu ur.
Začnite vpisovati in ga izberite iz seznama. Vpišite ga, če ga ne najdete na seznamu.

26.2. ⓐ V kakšni pravnoorganizacijski obliki ste zaposleni?
ⓑ V kakšni obliki ste bili nazadnje zaposleni?








kot delojemalec
kot priložnostni delavec (občasna naročila, priložnostni delavec, dninar)
kot družbenokoristen delavec, delavec, vključen v javna dela, oseba, ki opravlja javna, družbenokoristna itn. dela
kot samostojni podjetnik
kot zaposleni član partnerskega podjetja
kot zaposleni član zadruge
kot družinski delavec

 28.1.B. vprašanje, če niste zaposleni, ne iščete zaposlitve in študirate
 30.1. vprašanje, če niste zaposleni, ne iščete zaposlitve in ne študirate

26.3. ⓐ Koliko uslužbencev, zaposlenih imate?
ⓑ Koliko uslužbencev, zaposlenih ste imeli nazadnje?






nima (ni imel) uslužbenca, zaposlenega
1–2 osebi
3–9 oseb
10–19 oseb
20 ali več oseb
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Odgovarjajmo,
drug za drugega!
27. ⓐ Navedite značilno dejavnost svojega delodajalca, podjetja?
ⓑ Značilna dejavnost vašega zadnjega delodajalca, podjetja?
Če imate več zaposlitev, navedite delodajalca, pri katerem ste zaposleni v poklicu, ki ste ga zgoraj navedli.
Po možnosti navedite tudi ime delodajalca, podjetja.
 30.1. vprašanje, če niste zaposleni in ne študirate

28.1. ⓐ Kje ste zaposleni?
ⓑ Kje obiskuje jasli, vrtec, šolo?






v stanovanju, na domu
v kraju ali budimpeškem okrožju, ki je identičen s krajem bivališča
v drugem madžarskem kraju ali drugem budimpeškem okrožju
v različnih krajih (ne more navesti konkretnega kraja ali konkretnega budimpeškega okrožja)
v tujini:

 30.1. vprašanje, če delate ali študirate v svojem stanovanju, na domu
 29.1. vprašanje, če dela, obiskuje, šolo, vrtec, jasli v kraju ali budimpeškem okrožju, ki je identičen s krajem
bivališča

28.2. ⓐ Kraj, v katerem je delovno mesto:
ⓑ Kraj, v katerem so jasli, vrtec, šola:
Navedite kraj, v katerem običajno delate.
kraj na Madžarskem:
kraj v tujini:

29.1. ⓐ Kako običajno potujete iz dejanskega kraja bivanja na delovno mesto?
ⓑ Kako običajno potujete iz dejanskega kraja bivanja v jasli, vrtec, šolo?
Označite lahko le tri odgovore.









z lokalnim avtobusom, tramvajem, trolejbusom, metrojem
medkrajevnim avtobusom
vlakom, primestno železnico
avtomobilom
motorjem
kolesom
izključno ali v glavnem peš
na drug način

29.2. ⓐ Povprečno koliko minut potrebujete za pot na delovno mesto?
ⓑ Povprečno koliko minut potrebujete za pot v jasli, vrtec, šolo?
Upoštevajte tudi čas potovanja, čakanja oziroma prestopa.
čas potovanja: minut
 31. vprašanje, če je star/stara 0–5 let
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Odgovarjajmo,
drug za drugega!
30.1. Imate kakršno koli težavo z vidom, ki vam povzroča težave v vsakdanjem življenju? Navedite
težave, ki jih imate ob nošenju očal ali kontaktnih leč.
[Odgovor je prostovoljen. S svojim odgovorom se strinjate z upravljanjem svojih podatkov.]
– nima težav
– sploh ni sposoben

– ima manjše težave
– ne želi odgovoriti

– ima večje težave

30.2. Imate kakršno koli težavo s sluhom, ki vam povzroča težave v vsakdanjem življenju?
[Odgovor je prostovoljen. S svojim odgovorom se strinjate z upravljanjem svojih podatkov.]
– nima težav
– sploh ni sposoben

– ima manjše težave
– ne želi odgovoriti

– ima večje težave

30.3. Imate kakršne koli težave s hojo, hojo po stopnicah?
[Odgovor je prostovoljen. S svojim odgovorom se strinjate z upravljanjem svojih podatkov.]
– nima težav
– sploh ni sposoben

– ima manjše težave
– ne želi odgovoriti

– ima večje težave

30.4. Imate kakršne koli težave s spominom ali koncentracijo?
[Odgovor je prostovoljen. S svojim odgovorom se strinjate z upravljanjem svojih podatkov.]
– nima težav
– sploh ni sposoben

– ima manjše težave
– ne želi odgovoriti

– ima večje težave

30.5. Imate kakršne koli težave z oskrbo samega sebe, npr. pri umivanju ali oblačenju?
[Odgovor je prostovoljen. S svojim odgovorom se strinjate z upravljanjem svojih podatkov.]
– nima težav
– sploh ni sposoben

– ima manjše težave
– ne želi odgovoriti

– ima večje težave

30.6. Imate kakršnekoli težave z govorom, s sporazumevanjem z drugimi?
[Odgovor je prostovoljen. S svojim odgovorom se strinjate z upravljanjem svojih podatkov.]
– nima težav

– ima manjše težave

– sploh ni sposoben

– ne želi odgovoriti

– ima večje težave

31. Imate kakršno koli trajno bolezen ali invalidnost? (Odgovor je prostovoljen. S svojim odgovorom se
strinjate z upravljanjem svojih podatkov.)






nima  Konec obrazca
ima trajno bolezen in tudi invalidnost
je invaliden/invalidna
ima trajno bolezen (npr. visok krvni tlak, sladkorno bolezen, trajno depresivno motnjo)  Konec obrazca
ne želi odgovoriti  Konec obrazca
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Odgovarjajmo,
drug za drugega!
32. Kakšno invalidnost imate? (Odgovor je prostovoljen. S svojim odgovorom se strinjate z upravljanjem
svojih podatkov. Možni so maksimalno štirje odgovori.)









omejena mobilnost
motnja avtističnega spektra
duševne motnje
motnje v psihosocialnem razvoju
govorna napaka
govorna motnja
slabovidnost
slepost

–
–
–
–
–
–
–

naglušnost
gluhost
gluhoslep (slep in gluh)
huda kumulativna invalidnost
huda motnja notranjih organov
drugo:
ne želi odgovoriti

Zahvaljujemo se Vam za odgovore, s tem ste prišli do konca obrazca.
Navedite svoj e-naslov ali telefonsko številko, če želite sodelovati v nagradni igri. Odobrite informacije o upravljanju
podatkov.
Preden zapustite spletno stran, kliknite na Pošlji in nam posredujte obrazec.
Svojih odgovorov potem ne morete več spremeniti.
Za prijavo navedite
e-naslov
telefonsko številko
Izjavim, da sem se seznanil/seznanila s pravilnikom žrebanja, soglašam z upravljanjem svojega e-naslova/telefonske
številke po točki 8 informacij o upravljanju podatkov.
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