

Поштована Госпођо, поштовани Господине!
На основу Закона бр. СI из 2018. године, у Мађарској се 1. октобра 2022. године одржава попис становништва.
Попис становништва у Мађарској представља највеће статистичко истраживање које дотиче све области нашег
живота. Подаци који се прикупљају током пописа становништва су неопходни за припрему и доношење
најважнијих одлука на државном и општинском нивоу.
Пружање података је обавезно за свакога. Потребно је попунити упитник:
•
•

о свакоме ко живи у Мађарској;
и о страним држављанима који најмање 3 месеца бораве на територији Мађарске.

Упитник попуните једноставно, путем интернета! Путем интернета имате могућност да на питања одговорите
на енглеском или мађарском језику на следећој адреси: www.belepes.nepszamlalas2022.hu. Последње недеље
септембра у сва домаћинства поштанским путем доставићемо званичан допис у којем ћете пронаћи шифру уз
помоћ које ћете моћи да попуните упитник између 1-16. октобра 2022. године.
Молимо Вас да сачувате тај званични допис!
Прво одговорите на питања у УПИТНИКУ ЗА СТАНОВЕ, а након тога попуните толико УПИТНИКА О ЛИЧНИМ
ПОДАЦИМА, колико вас у том стану живи. Упитнике може да попуни било која одрасла особа која живи у том
стану. Податке о деци уписује родитељ.
Након што сте одговорили на питања добићете потврду о успешном пружању података. Сачувајте или
фотографишите шифру коју сте добили у тој потврди! Овим потврђујете да сте извршили своју обавезу
пружања података.
Након попуњавања упитника учествујте у онлајн наградној игри! Дневно се међу лицима која су попунила
упитник извлачи укупно 5 ваучера у износу од 100.000 форинти.
Она домаћинства од којих до 16. октобра није пристигао упитник преко интернета, њих ће између 17. октобра
2022. године и 20. новембра 2022. године потражити наш референт за попис.
Ако пропустите попис становништва, јавите се у Вашу месну заједницу! Тамо можете да извршите своју обавезу
пружања података у периоду између 21-28. новембра 2022. године.
Детаљне информације у вези са пописом становништва можете да добијете на енглеском и мађарском језику
на следећој адреси: www.nepszamlalas2022.hu. На интернет страници можете да пронађете текст упитника, као
и најважније информације на укупно 19 језика.
Уколико имате даља питања обратите нам се на следећој имејл адреси: kapcsolat@nepszamlalas2022.hu или
бесплатним позивом преко следећег телефонског броја: +36-80/080-143.
Подаци се третирају као поверљиви подаци у складу са CLV законом о званичним статистикама из 2016. године,
надаље ЕУ уредбом број 2016/679. Европског парламента и Савета (општа уредба о заштити података о
личности – GDPR). Подаци се могу објављивати искључиво у статистичке сврхе, у форми збирних података.
Правилник о руковању подацима је доступан на следећој страници: www.nepszamlalas2022.hu.
Унапред се захваљујемо на сарадњи и Вашим одговорима!
Одговарајмо на питања, одговарајмо једни за друге! Попис становништва 2022
Др Габријела Вуковић
председник Централног завода за статистику
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Изјављујем да сам упознат са садржајем Правилника о руковању подацима и прихватам да се у складу са тим
третирају моји лични подаци.

УПИТНИК ЗА СТАНОВЕ
Провера адресе
Молимо Вас проверите адресу стана/куће! Уколико је потребно, исправите или употпуните
податке са следећим: зграда, степениште, спрат, број стана, итд.!
- Да, адреса је тачна и потпуна
- Не, извршићу измене
Молимо Вас наведите тачну адресу! / Допуните податке о Вашој адреси све до броја стана!
Уколико је потребно, исправите дате елементе!
Назив насеља
Назив и тип јавне површине (улица, трг итд.):
Број куће
Зграда
Степениште
Спрат
Стан бр.

Тачна адреса
-

Да, ово је тачна адреса
Не, ово није тачна адреса, извршићу измене

Колико особа живи у стану? У овај број се рачунају сва она лица – независно од тога колико их је ту
пријављено – која ту стално живе, или им је то стамбени дом, али због посла или студија привремено
станују на другом месту! Уколико нико не живи ту, упишите „0”!
Узмите у обзир:
- самога себе,
- супруга/супругу, брачног партнера, дете, родитеља, другог рођака,
- лице са којим делите стан или коме изнајмљујете стан,
- члана породице који студира или ради у другом граду,
- члана породице који живи у иностранству, уколико ће у иностранству да борави највише 12
месеци, надаље
- оно лице, које се доселило из иностранства на ову адресу и у земљу је стигло најмање пре 3
месеца.
Упишите број особа! (број лица)
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Молимо Вас да на питања одговорите према стању од 1. октобра 2022. године!
1. Када је стан изграђен?
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

пре 1919.
1919–1945.
1946–1960.
1961–1980.
1981–2000.
2001–2010.
2011–2015.
2016–2020.
2021.
2022.
не знате

2. Од каквог материјала је спољни зид стана? (означите оно што преовладава!)
−
−
−
−
−
−
−

опека, камен, блокови за ручно зидање
панели
бетон, средњи и велики блокови
дрво
набој, блато
друго
не знате

3. Како се стан користи?
−
−
−
−

стално, у њему се живи, користи се као стамбени простор
само сезонски или секундарно
користи се за друге циљеве (нпр. као канцеларија, лекарска ординација)
стан је празан, у њему не станује нико

4. Ко је власник стана?
−
−
−
−
−
−

физичко лице (лица), мађарски држављанин
физичко лице (лица), инострани држављанин
самоуправа насеља (општина, месна заједница)
предузеће, фирма
непрофитна организација, нпр. црква, фондација, удружење
друго

5. Број појединих просторија у стану: (просторије за вишеструку намену поделите према типу
примене, нпр. америчку кухињу на кухињу и на собу!)
−
−
−
−

Колико соба и полу-соба има у стану (дневна соба, спаваћа соба, трпезарија, итд.)? (Немојте да
урачунате остале просторије као што су предсобље, остава итд.) – ком.
Колико кухиња има у стану? 4 m² или већих – ком.
мањих од 4 m² – ком.
Колико купатила има у стану? – ком.
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6. Колика је површина стана? (Немојте да урачунате галерију, подрум, таван, гаражу, отворени
балкон и терасу! Ако је стан на више нивоа, узмите у обзир све нивое!)
−

Површина стана: m2

7. Да ли је стан прикључен на воду?
−
−
−

да, стан је прикључен на мрежу јавног водовода
да, стан се снабдева водом преко кућног водовода (нпр. пумпом из бунара)
није  11. питање

8. Колико ве-цеа са проточном водом има у стану?
−

Упишите број вц-а са проточном водом! – ком

9. Који је начин снабдевања стана топлом водом?
−
−
−

из јавне мреже (топлана)
са бојлером, казаном, грејачем за воду или другим уређајем
нема топле текуће воде

10. Куда се одводи отпадна вода из стана?
−
−
−

у јавну канализациону мрежу
у кућни резервоар (затворени резервоар за отпадну воду, септичка јама)
на друго место или нема одвођења отпадне воде

11. Који је начин грејања? (У случају више типова грејања, обележите најкарактеристичније!)
−
−
−
−
−

даљинско грејање (инсталацијама из топлане)  13. питање
централно грејање више станова у једној згради уз помоћ котла или другог уређаја
индивидуално грејање једног стана уз помоћ цирко-котла или другог уређаја
посебно по просторијама са конвектором, пећи или другим уређајем
нема могућности за грејање  13. питање

12. Чиме се врши грејање? (На ово питање можете дати и два одговора. Уколико користите више од
два енергента, наведите најкарактеристичније!)
−
−
−
−
−
−

гасом из гасоводне мреже (преко инсталација)
пропан-бутан гасом из резервоара или боце
на струју
на дрва (огревно дрво, пелети, дрвни отпад)
угљем, лигнитом
другим материјалом за грејање, нпр. мазутом, сламом, другим огревом биљног порекла

13. Које од доле наведених уређаја имате у стану? (Ако имате више уређаја, означите више
понуђених одговора!)
−
−
−
−
−
−

кабловски интернет (нпр. директни кабловски, са преко вај-фаја, рутера, антене)
клима уређај
грејање топлотном пумпом
соларни панел (производи струју)
соларни колектор, соларно грејање (производи топлоту)
ни један од наведених
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УПИТНИК О ЛИЧНИМ ПОДАЦИМА
Молимо Вас да на питања одговорите према стању од 1. октобра 2022. године!
Молимо Вас упишите своје име у званичној форми, на начин како је наведено у Вашим
исправама, нпр. у личној карти или исправи о месту сталног боравка!
Презиме:
Име 1:
Име 2:

1. Да ли се Ваше име при рођењу слаже са тренутним именом?
−
−

да  2. питање
не

презиме при рођењу:
име при рођењу 1:
име при рођењу 2:

2. Пол:
−
−

мушки
женски

3. Датум рођења:

_ _ дан _ _ месец _ _ _ _ година

4.1. Где Вам је било место становања при рођењу (стално место становања мајке у тренутку када
сте рођени)? (У обзир узмите данашње званичне државне границе!)
−
−

у Мађарској
у другој држави

мађарско насеље:  5.1. питање
инострана држава:
инострано насеље:
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4.2. Када сте се први пут доселили настанили у Мађарској?

_ _ месец _ _ _ _ година
5.1. Подаци који се односе на адресу у Упитнику за станове:
−
−
−

пријављена стална адреса (место становања, пребивалиште)
пријављена привремена адреса (место боравка)
адреса становања која није пријављена

5.2. По којој правној основи живите ту?
−
−
−

власник или члан породице, члан родбине власника
лице које изнајмљује стан (или његов рођак)
друга правна основа

6.1. Од када живите на адреси коју сте назначили на у Упитнику за станове?
−
−

од рођења, непрекидно у континуитету  7.1. питање
не од рођења: од _ _ месеца _ _ _ _ године

6.2. Где сте становали пре тога? (Узмите у обзир данашње државне границе!)
−
−

у Мађарској
у другој држави

насеље у Мађарској:
Уколико сте се 2022. године доселили на адресу коју сте навели у Упитнику за станове, онда претходну адресу у
Мађарској наведите детаљно, све до броја стана!

Назив и тип јавне површине (улица, трг, итд.):
број стана (куће):
инострана држава:
насеље у иностранству:

7.1. Да ли имате другу пријављену или непријављену адресу?
−

имам

− немам  9.3. питање
7.2. Какву адресу имате изузев адресе коју сте навели у Упитнику за станове? (Уколико има више
одговора треба да обележите сваки!)
−
−
−
−

стална адреса које је пријављена у Мађарској
привремена адреса становања која је пријављена у Мађарској
адреса становања у Мађарској која није пријављена
адреса становања у иностранству

7.2.1. Која Вам је пријављена стална адреса становања (место становања, пребивалиште)?
насеље у Мађарској:
назив и тип јавне површине:
број стана (куће):
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7.2.2. Која Вам је пријављена привремена адреса становања (место боравка)?
насеље у Мађарској:
назив и тип јавне површине:
број стана (куће):

7.2.3. Која Вам је непријављена адреса становања?
насеље у Мађарској:
назив и тип јавне површине:
број стана (куће):

7.2.4. Где се налази Ваша адреса становања у иностранству?
инострана држава:
насеље у иностранству:

8. На којој адреси живите боравите стално?
−
−
−
−

пријављена стална адреса становања
пријављена привремена адреса становања
непријављена адреса становања
иностранство

 9.3. питање

9.1. Када сте се одселили у иностранство?

_ _ месец _ _ _ _ година  9.3. питање, ако је уписани датум ранији од 09. 2021. године
9.2. Да ли се очекује да ће Ваш боравак у иностранству да траје дуже од годину дана? (повремене
посете кући (нпр. за празнике) се не сматрају се прекидима боравка у иностранству!)
−
−

да
не

9.3. Да ли сте живели непрекидно барем годину дана изван територије данашње Мађарске?
(повремене посете кући (нпр. за празнике) се не сматрају се прекидима боравка у иностранству!)
−
−

да
не  10.1. питање

9.4. У којој сте држави живели? (Уколико сте живели у више држава изван данашње Мађарске,
назначите последњу државу у којој сте живели!)
инострана држава:

9.5. Када сте се одселили из Мађарске?

_ _ месец _ _ _ _ година
9.6. Када сте се поново вратили за у Мађарску?

_ _ месец _ _ _ _ година
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10.1. Да ли имате мађарско држављанство?
−
−

имам
немам  10.3. питање

10.2. Да ли сте држављанин неке друге државе?
−
−

јесам:
нисам  11. питање

10.3. Које држављанство још имате?
инострана држава 1:
инострана држава 2:

– не желим да одговорим на ово питање
11. Које језике говорите, на којем језику сте у стању да се споразумевате? (Ако говорите мађарски,
упишите и тај податак! Можете да дате највише шест одговора!)
−
−

мађарски
енглески

−

други језик 1: –

други језик 2:

−

други језик 3: –

други језик 4:

−

други језик 5: –

други језик 6:

–
–

руски
немачки

–
–

француски
румунски

–

мађарски знаковни језик

12.1. Које сте националне припадности (којој народности припадате) ? (Давање одговора на ово
питање је добровољно. Давањем одговора на ово питање прихватате руковање подацима о
личности.)
−
−
−
−
−
−
−

мађарска
– пољска
бугарска
– немачка
ромска
– јерменска
грчка
– румунска
хрватска
– русинска
друга, и то:
не желим да одговорим  13.1. питање

–
–
–
–

српска
словачка
словеначка
украјинска

12.2. Да ли поред претходно наведене националне припадности припадате и некој другој
народности? (Давање одговора на ово питање је добровољно. Давањем одговора на ово питање
прихватате руковање подацима о личности.)
−
−
−
−
−
−
−
−

не припадам другој народности
мађарска
– пољска
бугарска
– немачка
ромска
– јерменска
грчка
– румунска
хрватска
– русинска
друга, и то:
не желим да одговорим

–
–
–
–
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српска
словачка
словеначка
украјинска

13.1. Који је Ваш матерњи језик? (Давање одговора на ово питање је добровољно. Давањем
одговора на ово питање прихватате руковање подацима о личности. Можете обележити највише два
одговора.)
−
−
−
−
−
−
−
−

–
–
–
–
–

мађарски
бугарски
ромски (нпр. бањашки)
ромски (нпр. ловарски)
грчки
други језик 1:
други језик 2:
не желим да одговорим

–
–
–
–
–

хрватски
пољски
немачки
јерменски
румунски

русински
српски
словачки
словеначки
украјински

13.2. Који језик обично користите у породици и у кругу пријатеља? (Давање одговора на ово
питање је добровољно. Давањем одговора на ово питање прихватате руковање подацима о
личности. Можете обележити највише два одговора.)
−
−
−
−
−
−
−
−
−

–
–
–
–
–
–

мађарски
енглески
бугарски
ромски (нпр. бaњашки)
ромски (нпр. ловарски)
грчки
други језик 1:
други језик 2:
не желим да одговорим

–
–
–
–

хрватски
пољски
немачки
јерменски
румунски
русински

српски
словачки
словеначки
украјински

14. Којој верској заједници, вероисповести припадате? (Давање одговора на ово питање је
добровољно. Давањем одговора на ово питање прихватате руковање подацима о личности.)
верска заједница, вероисповест:
−
−

не припадам ни једној верској заједници, вероисповести
не желим да дам одговор

 18. питање, ако има 0–10 година
 17.1. питање, ако има 11–14 година

15. Које је Ваше законско породично стање?
−
−
−
−

неожењен, неудата
ожењен, удата
удовац, удовица
разведен, разведена

–
–
–

Истог пола:
регистровани брачни друг
удовац (-ица) са регистрованим брачним другом
разведен (-а) са регистрованим брачним другом

 17.1. питање, ако је неожењен (неудата) или нема регистрованог брачног друга

16. ⓐ Датум склапања брака:
ⓑ Датум формирања односа регистрованог брачног друга:

_ _ месец _ _ _ _ година
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17.1. Број живорођене деце (Узмите у обзир само живорођено дете у крвној сродности! Уколико
немате живорођено дете упишите „0”!)
број живорођене деце: _ _ дете (детета/деце)  18. питање уколико немате живорођене деце

17.2. Када су рођена Ваша деца? (Наведите датум рођења Ваше деце!)
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

прво дете:
друго дете:
треће дете:
четврто дете:
пето дете:
шесто дете:
седмо дете:
осмо дете:
девето дете:
у случају десетог или млађег детета, навести најмлађе дете:

_ _ месец _ _ _ _ година
_ _ месец _ _ _ _ година
_ _ месец _ _ _ _ година
_ _ месец _ _ _ _ година
_ _ месец _ _ _ _ година
_ _ месец _ _ _ _ година
_ _ месец _ _ _ _ година
_ _ месец _ _ _ _ година
_ _ месец _ _ _ _ година
_ _ месец _ _ _ _ година

18. Са ким живите заједно у стану? (Уколико је више одговора тачно, обележите све исправне
одговоре!)
−
−
−
−
−
−
−

са мужем, са женом
са регистрованим брачним другом истог пола
са брачним другом
са дететом (сопствено, издржавано, усвојено)
са родитељем (-љима)
са другим рођаком (деда, бака, прадеда, прабаба, брат, унук, итд.)
са другом особом која није у родбинској вези (станар, подстанар, дете које је на државном старању,
кућна радница, итд.)

 20.1. питање ако није брачни друг

19. Од када живите заједно са Вашим брачним другом?

_ _ месец _ _ _ _ година
Молимо Вас да на 20.1– 21.5. питања одговорите према стању од октобра месеца 2022. године!
20.1. Да ли иде у јаслице, забавиште, похађа школу?
ⓐ 0–8 година
−

−
−
−

 21.2. питање, ако је 7–8 година
 22. питање, ако је 6 година
 30.1. питање, ако је 5 година
 31. питање, ако је млађе од 5 година
иде у јаслице  28.1. B. питање
иде у забавиште  28.1.B. питање, ако је млађе од 6 година
 22. питање, ако је напунило 6 година
похађа основну школу  20.3. питање
не

Да ли се тренутно похађа неку од следећих васпитно-образовних установа?
ⓑ 9 година или старије дете
− не
 21.1. питање, ако је старије од 17 година
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−
−
−

 21.2. питање, ако је између 9–17 година
основно образовање (1-8. разреда основне школе или 5-8. разреда у гимназији)  20.3. питање
средње образовање (без матуре, са матуром или се надовезује на њу)
високо образовање

20.2. ⓐ Средње образовање:
– стручна школа без матуре
– опште образовање са матуром
– стручна школа са матуром
– стручно образовање које се надовезује на матуру
ⓑ Високо образовање:
– стручно образовање високог степена
– основне студије (BA/BSc) високошколског образовања
– мастер студије (MA/MSc) високошколског образовања, интегрално високошколско образовање
– стручно усавршавање
– докторске студије (PhD-, DLA-)
20.3. Форма образовања
−
−

редовна настава
вечерња школа, дописна настава или друго

 21.2. питање, ако је између 7–17 година

21.1. Да ли располажете матурском дипломом?
−
−

да  21.3. питање
не

21.2. Која је Ваша највиша завршена школска спрема?
−
−
−
−

не располажем школском спремом (нисам завршио ни први разред основне школе)  22. питање
1–7. разреда основне (односно грађанске) школе  21.4. питање
8. разред основне (односно грађанске) школе  22. питање
стручна школа без матуре (нпр. занатска школа, сведочанство стручне школе)  21.5.1. питање

21.3. Молимо Вас означите све нивое школске спреме којом располажете!
−

стручна школа без матуре (нпр. занатска школа, сведочанство стручне школе)
− матурско сведочанство без стручног образовања
− матурско сведочанство са стручним образовањем, сведочанство о стеченој струци (струка која је стечена
уз матуру)
− средња стручна спрема која се надовезује на матуру и похађа у оквиру школског система
− висока стручна спрема, добијена у високошколској институцији
− висока стручна спрема, добијена у вишој школи или диплома исте вредности
− факултетска диплома основних студија (BA/BSc)
− факултетска диплома (или диплома исте вредности)
− факултетска диплома мастер студија (MA/MSc) или једноциклусно високошколско образовање
− звање доктора наука (PhD, DLA)  21.5.1. питање
21.4. Највиши завршени разред основне школе: разред  22. питање
 21.5.2. питање, ако Вам је највиша завршена школска спрема „матурско сведочанство без стручног
образовања”
11

21.5.1. Назив највише завршене школске спреме: (У случају више стечених диплома истог степена,
упишите одговор који се односи на прву стечену диплому!)
смер, струка, стручна квалификација:

21.5.2. Година када је стечена највиша завршена школска спрема: _ _ _ _ година
Година када је положен матурски испит:
21.6. Да ли поред опште матуре имате и стручну квалификацију? (која је стечена или у школском
систему [нпр. занатска школа, стручна школа], или ван школског система [нпр. курс])
−
−

имам
немам  22. питање

У случају више стручних квалификација наведите ону која је за Вас најважнија при вршењу радних
дужности!
струка, стручна квалификација:

Следеће питање се односи на делатности које су вршене се врше у дигиталној форми.
22. Молимо Вас наведите све дигиталне делатности које редовно вршите!
−
−
−
−
−
−
−
−
−

на интернету читате, гледате видео садржаје, играте се или тражите информације
комуницирате преко интернета (нпр. имејл, програм за слање порука, уз помоћ видео-позива)
купујете онлајн или решавате своје послове онлајн (нпр. е-администрација, е-banking, webshop)
користите програме за уређивање текста, табела, видео клипова или фотографија
самостално решавате проблеме техничког карактера (нпр. реинсталирање софтвера, контрола интернет
конекције)
припремате сигурносне копије на спољне хард-дискове или на платформе за чување података у облацима
користите софтвере за обрађивање базе података, за графичку обраду, софтвере за архитекте или друге
програме који траже специјално знање
програмирате на програмским језицима (нпр. Java, SQL, PHP, C#) или изграђујете информатичку мрежу,
сервер, развијате апликације, радите на одржавању или надзору
не вршите овакве делатности

 28.1.B. питање, ако имате 6–14 година и школујете се
 30.1. питање, ако имате 6–14 година и не школујете се

Следећа питања се односе на послове који се врше за новчану или неку другу врсту накнаде.
23.1. Да ли сте у последњих 7 дана септембра 2022. године радили најмање сат времена како
бисте остварили било какав приход?
−
−

јесам  23.3.A. питање
нисам

23.2. Да ли сте у последњих 7 дана септембра 2022. године били привремено одсутни са посла
(нпр. годишњи одмор, боловање, породиљско одсуство, нега детета („csed”, „gyed”, „gyes”,
„gyet”)?
−
−

јесам
нисам
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23.3. Којој сте категорији припадали у последњих 7 дана у септембру 2022. године?
ⓐ Радили сте или сте привремено били одсутни са посла
−
−
−
−
−

Ако можете да наведете и више категорија, наведите последњу по реду!
примате пензију по сопственом праву
примате инвалиднину, накнаду за рехабилитацију или другу накнаду за здравствене проблеме
примате удовичку или родитељску пензију или бенефицију накнаду за сирочад
примате бенефиције накнаду за негу деце (”csed”, ”gyed”, ”gyes”, ”gyet”)
не спадате ни у једну категорију

 26.1.A. питање

ⓑ Нисте радили и немате такав посао са којег сте били привремено одсутни
Можете назначити и два одговора. Ако је и више одговора важеће постоји и више важећих одговора,
назначите последња прва два у по редоследу!
−
−
−
−
−
−
−

пензионер по основу личног права примате пензију по сопственом праву
примате инвалиднину, накнаду за рехабилитацију или другу накнаду за здравствене проблеме
примате удовичку или родитељску пензију или бенефицију надокнаду за сирочад
примате бенефиције најнаду за негу деце (”csed”, ”gyed”, ”gyes”, ”gyet”)
примате другу надокнаду накнаду
живите од издавања у најам имовине или некретнине или неке друге имовине
не спадате ни у једну категорију

На основу претходних одговора у последњих 7 дана септембра 2022. године Ви нисте били
запослени.
24.1. Да ли сте активно тражили посао у септембру 2022. године?
−
−

да
не  25. питање

24.2. Да ли бисте могли да почнете да радите у наредне две седмице уколико би Вам био понуђен
посао?
−
−

да
не

25. Када сте последњи пут радили?

_ _ месец _ _ _ _ година

никада нисам радио

 28.1.B. питање, ако је сте последњи пут били запослени пре 7 или више година или никада нисте били
запослени, и школујете се
 30.1. питање, ако сте последњи пут били запослени пре 7 или више година или никада нисте били запослени,
и не школујете се

Молимо Вас да своје одговоре дате према стању од 1. октобра 2022. године!
26.1. ⓐ Шта је Ваш посао, шта Вам је занимање?
ⓑ Који је био Ваш посао, чиме сте се бавили када сте последњи пут били запослени?
У случају више послова, наведите онај са већим бројем радних сати!
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Почните да уносите своје занимање и изаберите са листе! Уколико се не налази у на листи, сами га упишите!

26.2. ⓐ У којој форми сте били запослени?
ⓑ Последњи пут у којој форми сте били запослени?
−
−
−
−
−
−
−

запослен
повремено запослен (ради по уговору о делу, сезонски радник, надничар)
радник на друштвено корисним радовима, радник на јавним радовима, запослен уз државну накнаду
послодавцу
самостални предузетник
запослени члан привредног друштва
запослени члан задруге
помажући члан породице у породичном послу који доноси приход

 28.1.B. питање, ако није запослен, не тражи посао и школује се
 30.1. питање, ако није запослен, не тражи посао и не школује се

26.3. ⓐ Колико имате запослених особа чијим радом управљате?
ⓑ Последњи пут колико сте имали запослених особа чијим радом сте управљали?
−
−
−
−
−

немам (нисам имао) запослене особе чијим радом управљам
1–2 особе
3–9 особа
10–19 особа
20 или више особа

27. ⓐ Која је карактеристична делатност Ваше фирме или предузећа где радите?
ⓑ Која је била карактеристична делатност последње Ваше фирме или последњег Вашег
послодавца?
У случају више послова наведите послодавца код којег сте запослени а навели сте га у одогвору на питање
о Вашем занимању!
По могућности наведите и назив Ваше фирме или послодавца код кога сте запослени!
 30.1. питање, ако не радите и не школујете се

28.1. ⓐ Где радите?
ⓑ Где идете у јаслице, забавиште, похађате школу?
−
−
−
−
−

у свом стану, код куће
у истом насељу, односно будимпештанском кварту где се налази и Ваш стан
у другом насељу, односно другом будимпештанском кварту
више локација (не може да се наведе једно конкретно насеље, односно будимпештански кварт)
у иностранству:

 30.1. питање, ако ради у свом стану, код куће или се школује
 29.1. питање, ако ради у насељу, односно будимпештанском кварту где се налази његов стан или тамо иде
у јаслице, забавиште или похађа школу

28.2. ⓐ Насеље у којем се налази радно место:
ⓑ Насеље у којем се налазе јаслице, забавиште, школа:
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Наведите оно насеље у којем у највећем броју случајева обављате свој посао!
насеље у Мађарској:
насеље у иностранству:

29.1. ⓐ Како најчешће саобраћате из свог места становања на радно место?
ⓑ Како најчешће саобраћате из свог места становања до јаслица, забавишта, школе?
Можете навести највише три одговора!
− локалним аутобусом, трамвајем, тролејбусом, метроом
− међуградским аутобусом
− возом, приградском железницом (HÉV)
− аутомобилом
− мотоциклом
− бициклом
− искључиво или углавном пешице
− на други начин

29.2. ⓐ У просеку за колико минута стигнете на радно место?
ⓑ У просеку за колико минута стигнете до јаслица, забавишта, школе?
Узмите у обзир и време које проводите на путу до саобраћајног возила, у чекању и преседању са једног на
друго возило!
трајање путовања: минут(а)
 31. питање, ако имате 0–5 година

30.1. Да ли имате било какав проблем са видом који Вам представља потешкоће у свакодневном
животу? Ако носите наочаре или контактна сочива, наведите само оне проблеме који постоје и
поред њиховог коришћења!
[Давање одговора на ово питање је добровољно. Давањем одговора на ово питање прихватате
руковање подацима о личности.]
– немам потешкоће
– потпуно је онемогућено

– имам мање потешкоће
– не желим да одговорим

– имам веће потешкоће

30.2. Да ли имате било какав проблем са слухом који Вам представља потешкоће у свакодневном
животу?
[Давање одговора на ово питање је на добровољној бази. Давањем одговора на ово питање
прихватате руковање тим подацима.]
– немам потешкоће
– потпуно је онемогућено

– имам мање потешкоће
– не желим да одговорим

– имам веће потешкоће

30.3. Да ли имате било какав проблем са ходом или коришћењем степеница?
[Давање одговора на ово питање је добровољно. Давањем одговора на ово питање прихватате
руковање подацима о личности.]
– немам потешкоће
– имам мање потешкоће
– немам способност да ходам
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– имам веће потешкоће
– не желим да одговорим

30.4. Да ли имате било какав проблем са памћењем или концентрацијом?
[Давање одговора на ово питање је добровољно. Давањем одговора на ово питање прихватате
руковање подацима о личности.]
– немам потешкоће
– имам мање потешкоће
– немам способност памћења

– имам веће потешкоће
– не желим да одговорим

30.5. Да ли сте у стању да се самостално бринете о себи (нпр. купате и облачите)?
[Давање одговора на ово питање је добровољно. Давањем одговора на ово питање прихватате
руковање подацима о личности.]
– немам потешкоће
– имам мање потешкоће
– нисам у стању да се самостално бринем о себи

– имам веће потешкоће
– не желим да одговорим

30.6. Да ли Вам представља проблем да друге разумете и да Вас други разумеју док говорите?
[Давање одговора на ово питање је добровољно. Давањем одговора на ово питање прихватате
руковање подацима о личности.]
– немам потешкоће
– имам мање потешкоће
– не могу да разумем друге/други ме не могу разумети док говорим

– имам веће потешкоће
– не желим да одговорим

31. Да ли имате неку трајну болест или инвалидност? (Давање одговора на ово питање је
добровољно. Давањем одговора на ово питање прихватате руковање подацима о личности.)
−
−
−
−
−

немам ни трајну болест, ни инвалидност  Упитник је завршен
имам трајну болест и инвалидност
имам инвалидност
имам трајну болест (нпр. висок крвни притисак, шећерна болест, трајна депресија)  Упитник је завршен
не желим да одговорим  Упитник је завршен

32. Какву инвалидност имате? (Давање одговора на ово питање је добровољно. Давањем одговора
на ово питање прихватате руковање подацима о личности. Можете обележити највише четири
одговора.)
−
−
−
−
−
−
−
−

ограничена покретљивост
аутизам
интелектуални инвалидитет
психосоцијална инвалидност
греши у говору
инвалидност говора
слабо види, једва види
слепоћа

–
–
–
–
–
–
–

наглувост
глувоћа
глувоћа и слепоћа (оштећен вид и слух)
тежак вишеструки инвалидитет

тешка инвалидност унутрашњих органа
друго, навести која:
не желим да одговорим

Захваљујемо Вам се на одговорима, стигли сте до краја упитника!
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Уколико желите да учествујете у нашој наградној игри, упишите своју имејл адресу или број телефона и
прихватите Правилник о руковању подацима.
Пре него што се одјавите немојте да заборавите да пошаљете упитник притиском на горњи тастер
”Послати”.
Након слања упитника нећете више бити у могућности да вршите измене у својим одговорима.
Да бисте се пријавили, упишите следеће:
имејл адреса
број телефона
Изјављујем да сам упознат(а) са правилником (прописима) лутрије и прихватам да се моја имејл адреса/мој
број телефона третира(ју) у складу са тачком 8 Правилника о руковању подацима.

17

