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Шановні пані та панове! 

Згідно з законом № С від 2018 р., в Угорщині за станом на 01 жовтня 2022 р. потрібно проводити 
перепис населення. Перепис населення є для Угорщини найбільшою кампанією збору статистичних 
даних, яка стосується кожного з нас. Зібрана під час перепису населення інформація необхідна для 
підготовки важливих рішень, які стосуються країни, кожного її населеного пункту. 

Надання даних є обов'язковим для кожного. Анкету потрібно заповнити : 

 про кожну особу, яка проживає в Угорщині; 

 а також про громадян закордонних країн, які перебувають в Угорщині принаймні 3 місяці. 

Ви можете заповнити анкету просто на інтернеті! Є можливість за допомогою інтернету відповісти 
на запитання анкети англійською чи угорською мовами на вебсторінці 
http://www.belepes.nepszamlalas2022.hu. В останній тиждень вересня наш лист-запрошення буде 
доставлений поштою у кожну родину. За допомогою вказаного там вхідного коду Ви зможете 
заповнити анкету у період часу від 01 до 16 жовтня 2022 р. 

Будь ласка, збережіть лист-запрошення! 

Спочатку заповніть АНКЕТУ СТОСОВНО МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ, а потім - АНКЕТУ ПРО ОСОБИСТІ ДАНІ 
у стількох примірниках, скільки осіб проживає у помешканні. Дані про дітей надають батьки. 

Після відповіді на всі питання Ви одержите підтвердження про успішне надання даних. Код 
підтвердження потрібно зберегти - завантажити або сфотографувати! Він є доказом того, що Ви 
виконали Ваш обов'язок надання даних. 

Після заповнення анкети Ви можете зіграти в лотерею онлайн! Серед осіб, які заповнили анкету, ми 
щодня розігруємо 5 шт. ваучерів на покупки вартістю 100000 форинтів кожен. 

Родини, від яких до 16 жовтня не була одержана анкета, у період часу від 17 жовтня 2022 р. до 20 
листопада 2022 р. відвідає переписувач. 

Якщо Ви пропустили перепис, заявіть про це у орган місцевого самоврядування Вашого населеного 
пункту! Ви маєте можливість виконати свій обов'язок надання даних у період часу від 21 до 28 
листопада 2022 р. 

Детальну інформацію про перепис населення англійською та угорською мовами Ви можете знайти на 
вебсторінці www.nepszamlalas2022.hu. Також тут 19-ма мовами представлений текст анкети та 
найголовніша інформація. 

Якщо у Вас виникнуть питання, будь ласка, зв'яжіться з нами електронною поштою за адресою: 
kapcsolat@nepszamlalas2022.hu , або телефонуйте безкоштовно за номером: +36 - 80 - 080 - 143. 

Конфіденційна обробка даних відбувається з повним дотриманням вимог закону № CLV від 2016 р. 
«Про офіційну статистику» та Регламенту Європейського Парламенту і Ради (ЄС) 2016/679 (Загальний 
регламент про захист даних - GDPR). Дані оприлюднюються виключно зі статистичною метою, в 
узагальненій формі. Інформацію про обробку даних можна отримати на вебсторінці: 
www.nepszamlalas2022.hu 

Наперед вдячні за допомогу та цінні відповіді! Будьмо відповідальними один за одного! Перепис 
населення 2022 

Президент Центрального управління статистики 

д-р ВУКОВІЧ Ґабріелла 

http://www.belepes.nepszamlalas2022.hu/
www.nepszamlalas2022.hu
kapcsolat@nepszamlalas2022.hu%20
www.nepszamlalas2022.hu
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Я заявляю, що ознайомився(лася) зі змістом інформаційного листу про обробку даних та погоджуюся 
на обробку даних згідно зі вказаними у ньому правилами. 

 
 

АНКЕТА СТОСОВНО МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ 
 
Перевірка правильності адреси житла 
 
Будь ласка, перевірте адресу Вашого помешкання/будинку! Якщо потрібно, зробіть виправлення 
чи доповнення (будинок, сходова клітка/під'їзд, поверх, двері/квартира) 
- Так, адреса правильна і повна 
- Ні, я виправляю адресу 
 
Просимо доповнити адресу до номера квартири. Якщо потрібно, виправте неправильно подані 
елементи! 
 
Назва населеного пункту 
тип місця проживання (вулиця, площа ітд.) 
номер будинку 
будівля/корпус 
сходова клітка/під'їзд 
поверх 
двері/квартира 
 
Точна адреса 
 
- Так, це точна адреса 
- Ні, це не точна адреса, я виправляю 
 
Скільки осіб що проживає в житлі? Сюди зараховуються всі особи, які, не залежно від реєстрації, 
зазвичай тут живуть, або це їхня домівка, однак через роботу чи навчання вони тимчасово мешкають 
деінде! Якщо тут ніхто не проживає, напишіть «0»! 
 
Сюди відносяться: 
- особисто Ви 
- Ваші чоловік/дружина, позашлюбні чоловік/дружина, діти, батьки, інші родичі 
- співмешканець, орендар, суборендар 
- члени родини, що працюють або вчаться у іншому населеному пункті 
- член родини, який проживає за кордоном і очікувана тривалість його перебування за кордоном 
становить менше ніж 12 місяців, а також 
- особа, що приїхала на цю адресу з-за кордону і проживає тут принаймні 3 місяці. 
 
Запишіть, будь ласка, число осіб! (особи) 
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Будь ласка, дайте відповіді на питання за станом на 01 жовтня 2022 р.! 
 
1. Коли зведена будівля? 
- перед 1919 роком 
- 1919–1945 
- 1946–1960 
- 1961–1980 
- 1981–2000 
- 2001–2010 
- 2011–2015 
- 2016–2020 
- 2021 
- 2022 
- не знаєте 
 
2. З чого збудована будівля? (вкажіть найбільш характерний матеріал!) 
- цегла, камінь, ручна кладка 
- панель 
- середні/великі бетонні блоки  
- дерево 
- глина, мул 
- інше  
- не знаєте 
 
3. З якою метою використовують житло? 
- постійно, зазвичай як місце проживання 
- лише для сезонного чи тимчасового проживання 
- для інших потреб (наприклад: офіс, медичний кабінет) 
- пустує, немає мешканця 
 
4. Власник житла: 
- приватна особа/особи, громадянин(ни) Угорщини 
- приватна особа/особи, громадянин(ни) іноземної країни 
- місцеве самоврядування населеного пункту 
- неприбуткова організація, наприклад: церква, фонд, об'єднання 
- інше 
 
5. Кількість окремих приміщень у житлі: (Багатофункціональні приміщення розділіть відповідно до 
їх використання, наприклад: «американську» кухню - на кімнату і кухню) 
- Скільки кімнат, площа яких перевищує 12м2 а також менших ніж 12м2, є у житлі (вітальня, спальня, 
їдальня ітд.)? (Сюди не зараховуйте інші приміщення, наприклад, підсобне приміщення, коридор, 
комора, гардероб) шт. 
- Скільки кухонь, міні-кухонь є у житлі? 4 м2 чи більша шт. 
- менша ніж 4м2 шт. 
- Скільки у житлі ванних кімнат? шт. 
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6. Яка площа житла? (Площу ґанку, підвалу, горища, гаражу, відкритого балкону, тераси просимо не 
враховувати! Якщо житло багатоповерхове, врахуйте всі поверхи!) 

 загальна площа житла:        м2 
 
7. Чи є у житлі водопостачання? 
- так, центральне, комунальне водопостачання 
- так, домашнє водопостачання (наприклад: з криниці за допомогою насоса) 
- ні, немає  питання № 11 
 
8. Скільки туалетів з водяним зливом є у житлі? 
- запишіть число туалетів з водяним зливом! шт. 
 
9. Як здійснюється постачання теплої води в житлі? 
- комунальне водопостачання 
- з бойлера, котла, нагрівача води чи іншим способом 
- немає проточної теплої води 
 
10. Куди виводяться стічні води з житла?  
- в центральну каналізацію 
- домашню каналізацію (перетравлювач, закрита система стічної води, резервуар для збору стічних 
вод) 
- в інше місце, або немає виводу 
 
11. Яким способом опалюється житло? (У випадку різних способів вкажіть найбільш характерний!) 
- централізоване теплопостачання (по лінії передачі від теплоелектроцентралі)  питання № 13 
- система опалювання багатьох помешкань одного будинку за допомогою котла чи іншим способом 
- система центрального опалювання одного помешкання за допомогою котла з циркуляційним 
насосом, чи іншим способом 
- в кожній кімнаті конвектором, піччю чи іншим способом 
- не опалюється  питання № 13 
 
12. Чим опалюєте житло? (На це запитання можна дати і дві відповіді! Якщо використовуєте більше 
ніж два види палива, вкажіть два найхарактерніші!) 
- з газової мережі  
- газом ПБ з баку чи балону 
- електроенергією 
- деревиною (дрова, дерев'яні брикети, паливні гранули, відходи деревини) 
- вугіллям, бурим вугіллям 
- іншим пальним, наприклад: мазут, тюки соломи, інше пальне рослинного походження 
 
13. Яке з поданих вище обладнань є у житлі? (Якщо є кілька, просимо вказати всі!) 
- стаціонарний інтернет (наприклад: кабель, WiFi, роутер, антена) 
- кондиціонер 
- теплонасосне опалювальне обладнання 
- сонячна батарея (для виробництва електричного струму) 
- сонячний колектор, сонячне опалення (для виробництва теплоенергії) 
- немає жодного 
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АНКЕТА ПРО ОСОБИСТІ ДАНІ 
 
Будь ласка, дайте відповіді на питання за станом на 01 жовтня 2022 р.! 
 
Просимо подати ім'я, яке Ви носите, в офіційній формі, як воно присутнє у Ваших документах, 
наприклад, у паспорті, картці адреси проживання! 
 
родинне ім'я, яке Ви носите (прізвище): 
перше власне ім'я, яке Ви носите (ім'я): 
друге власне ім'я, яке Ви носите (ім'я): 
 
1. Чи вказане вище ім'я, яке Ви носите, є ім'ям, яке Ви одержали при народженні? 
- так  питання № 2 
родинне ім'я при народженні (прізвище): 
перше власне ім'я при народженні (ім'я): 
друге власне ім'я при народженні (ім'я): 
 
2. Стать: 
- чоловік 
- жінка 
 
3. Дата народження: 
_ _ _ _ рік _ _ місяць _ _ день 
 
4.1. Де розташоване місце Вашого народження (в момент вашого народження де зазвичай 
мешкала Ваша мати)? (Врахуйте сучасні державні кордони!) 
- в Угорщині 
- у іншій країні 
населений пункт в Угорщині:       питання № 5.1. 
інша країна: 
населений пункт у іншій країні: 
 
4.2. Коли ви вперше переїхали до Угорщини? 
_ _ _ _ рік _ _ місяць 
 
5.1. Адреса, вказана в Анкеті стосовно місця проживання: 
 
- зареєстрована постійна адреса (місце постійного проживання) 
- зареєстрована тимчасова адреса (місце тимчасового перебування) 
- незареєстрована адреса 
 
5.2. На яких правах проживаєте тут? 
- власник чи член його родини, родич 

- орендар чи член його родини, родич 

- інше 
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6.1. З якого часу проживаєте за вказаною у Анкеті стосовно місця проживання адресою? 

- безперервно, з народження  питання № 7.1. 

- не з народження: з _ _ _ _ року _ _ місяця 

6.2. Де Ви проживали раніше? (Врахуйте сучасні державні кордони!) 

- в Угорщині 
- у іншій країні 
населений пункт в Угорщині: 
 
Якщо на адресу, вказану в Анкеті стосовно місця проживання, Ви переїхали у 2022 р., адресу 
попереднього місця проживання в Угорщині достатньо подати до рівня номера будинку! 
 
тип місця проживання (вулиця, площа ітд.): 
номер будинку 
інша країна: 
населений пункт у іншій країні: 
 
7.1. Чи є у Вас інше, зареєстроване чи не зареєстроване, місце проживання? 
- є 
- нема  питання № 9.3. 
 
7.2. Окрім адреси, вказаної в Анкеті стосовно місця проживання, чи є у Вас інша адреса? (Якщо 
правильними є кілька тверджень, вкажіть їх усі!) 
- зареєстрована постійна адреса в Угорщині 
- зареєстрована тимчасова адреса в Угорщині 
- незареєстрована адреса в Угорщині 
- адреса за кордоном 
 
7.2.1. Яка Ваша зареєстрована постійна адреса (місце проживання)? 
назва населеного пункту в Угорщині: 

тип місця проживання (вулиця, площа ітд.): 

номер будинку: 

7.2.2. Яка Ваша зареєстрована тимчасова адреса (місце перебування)? 
назва населеного пункту в Угорщині: 

тип місця проживання (вулиця, площа ітд.): 

номер будинку: 

7.2.3. Яка Ваша незареєстрована адреса? 
назва населеного пункту в Угорщині: 

тип місця проживання (вулиця, площа ітд.): 

номер будинку: 

 
  



 Будьмо відповідальними 
один за одного! 

7 
 

 
7.2.4. Яка Ваша закордонна адреса? 
країна: 
назва населеного пункту: 
 
8. Де Ви зазвичай проживаєте, за якою адресою?  
- за зареєстрованою постійною адресою 
- за зареєстрованою тимчасовою адресою   питання № 9.3. 
- за незареєстрованою адресою  
- за кордоном 
 
9.1. Коли Ви переїхали за кордон? 
_ _ _ _ рік _ _ місяць  питання № 9.3., якщо вказана дата старіша, ніж 09.2021 р. 
 
9.2. Чи Ваше очікуване перебування за кордоном триватиме один рік? (Поїздки додому - зокрема, 
на свята - не вважаються перервою!) 
- так 
- ні 
 
9.3. Чи проживали Ви неперервно принаймні протягом 12 місяців поза сучасною територією 
Угорщини? (Поїздки додому - зокрема, на свята - не вважаються перервою!) 
- так 
- ні  питання № 10.1. 

9.4. В якій країні Ви проживали? (Якщо ви кілька разів проживали поза сучасною територією 
Угорщини, відповідайте стосовно останнього місця проживання!) 

країна: 

9.5. Коли Ви виїхали з Угорщини? 
_ _ _ _ рік _ _ місяць 

9.6. Коли Ви повернулися до Угорщини? 

_ _ _ _ рік _ _ місяць 

10.1. Чи маєте Ви угорське громадянство? 

- маю 

- не маю  питання № 10.3. 

10.2. Чи Ви є також і громадянином іншої країни? 

- так: 

- ні  питання № 11. 

10.3. Громадянином якої країни Ви є? 

перша країна : 

друга країна: 

- не бажаю відповідати 
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11. Якою мовою Ви розмовляєте, якими мовами володієте, можете порозумітися з іншими? (Якщо 
знаєте угорську мову, вкажіть і це! Ви можете дати найбільше шість відповідей!) 

- угорська   - російська   - французька   - угорська мова жестів 

- англійська   - німецька   - румунська 

- 1. інша мова: - 2. інша мова: 

- 3. інша мова: - 4. інша мова: 

- 5. інша мова: - 6. інша мова: 

12.1. До якої національної меншини Ви себе відносите? (Відповідь на це питання добровільна. 
Відповівши, Ви даєте згоду на обробку Ваших даних) 

- угорська   - польська   - сербська 

- болгарська   - німецька   - словацька 

- циганська (роми)  - вірменська   - словенська 

- грецька   - румунська  - українська 

- хорватська   - русинська 

- інша національна меншина: 

- не бажаю відповідати  питання № 13.1. 

12.2. Крім вказаної, чи належите до іншої національної меншини? (Відповідь на це питання 
добровільна. Відповівши, Ви даєте згоду на обробку Ваших даних) 

не маю іншої національної належності 

- угорська  - польська   - сербська 

- болгарська  - німецька  - словацька 

- циганська (роми) - вірменська   - словенська 

- грецька  - румунська  - українська 

- хорватська   - русинська 

- інша національна меншина: 

- не бажаю відповідати 

13.1. Яка Ваша рідна мова? (Відповідь на це питання добровільна. Відповівши, Ви даєте згоду на 
обробку Ваших даних. Ви можете дати і дві відповіді) 

- угорська      - хорватська   - русинська 

- болгарська      - польська   - сербська 

- циганська-беас     - німецька   - словацька 

- циганська-романі (наприклад, ловарська) – вірменська   - словенська 

- грецька      - румунська   - українська 



 Будьмо відповідальними 
один за одного! 

9 
 

- 1. інша мова: 

- 2. інша мова: 

- не бажаю відповідати 

13.2. Якою мовою Ви зазвичай спілкуєтеся в родині, з друзями? (Відповідь на це питання 
добровільна. Відповівши, Ви даєте згоду на обробку Ваших даних. Ви можете дати і дві відповіді) 

- угорська      - хорватська    - сербська 

- англійська      - польська    - словацька 

- болгарська      - німецька   - словенська 

- циганська-беас      - вірменська    - українська 

- циганська-романі (наприклад, ловарська)  - румунська 

- грецька      - русинська 

- 1. інша мова: 

- 2. інша мова: 

- не бажаю відповідати 

14. Яка ваша релігія, конфесія? (Відповідь на це питання добровільна. Відповівши, Ви даєте згоду на 
обробку Ваших даних.) 

 

- не маю релігії, не належу до конфесії 

- не бажаю відповідати 
 питання № 18. , якщо Вам 0-10 років 

 питання № 17.1., якщо Вам 11-14 років 

15. Який Ваш офіційний родинний стан? 

- неодружений, незаміжня  Одностатевий: 

- одружений, заміжня -  - в громадянському шлюбі 

- вдівець, вдова -   - вдова/вдівець у громадянському шлюбі 

- розлучений/а -   - розлучений/-а в громадянському шлюбі 
 питання № 17.1., якщо неодружений, незаміжня чи не в громадянському шлюбі 

16. ⓐ Дата одруження: 

 ⓑ Дата реєстрації громадянського шлюбу: 

 _ _ _ _ рік _ _ місяць 

17.1. Скільки у Вас дітей? (Враховувати лише власних, народжених живими дітей! Якщо дітей не 
маєте, запишіть «0»!) 

кількість народжених живими дітей: _ _ осіб  питання № 18., якщо народжених живими дітей 
немає 
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17.2. Коли народились діти? 

перша дитина:  _ _ _ _ рік _ _ місяць 

друга дитина:   _ _ _ _ рік _ _ місяць 

третя дитина:   _ _ _ _ рік _ _ місяць 

четверта дитина:  _ _ _ _ рік _ _ місяць 

п'ята дитина:   _ _ _ _ рік _ _ місяць 

шоста дитина:  _ _ _ _ рік _ _ місяць 

сьома дитина:  _ _ _ _ рік _ _ місяць 

восьма дитина:  _ _ _ _ рік _ _ місяць 

дев'ята дитина:  _ _ _ _ рік _ _ місяць 

у випадку десятої і більше дітей наймолодша дитина:  _ _ _ _ рік _ _ місяць 

18. З ким живете у помешканні? (Якщо правильні кілька тверджень, вкажіть їх всі!) 

- чоловіком, дружиною 

- партнером одностатевого громадянського шлюбу 

- нешлюбним/ою чоловіком/дружиною 

- дитиною ( власною, вихованою, прийомною дитиною) 

- матір'ю, батьком, батьками 

- іншим родичем ( дідусем, бабусею, прадідом, прабабусею, братом, сестрою, внуком, внучкою ітд.) 

- не з членом родини (співмешканцем, суборендарем, дитиною на державному утриманні, 
працівником домашнього господарства ітд.) 

 питання № 20.1., якщо не нешлюбний/а чоловік/дружина 

19. Відколи Ви живете з нешлюбним/ою чоловіком/дружиною? 

_ _ _ _ рік _ _ місяць 

Будь ласка, дайте відповіді на питання №№ 20.1 - 21.5 за станом на 01 жовтня 2022 р.! 
 
20.1. Чи ходите Ви в ясла, дитсадок, школу? 

ⓐ 0-8 років 

- ні  питання № 21.2., якщо Вам 7-8 років 
   питання № 22., якщо Вам 6 років 
   питання № 30.1., якщо Вам 5 років 
   питання № 31., якщо Вам до 5 років 
- ходите в ясла  питання № 28.1.В. 
- ходите в дитсадок  питання № 28.1.В., якщо Вам менше ніж 6 років 
    питання № 22., якщо Вам виповнилося 6 років 
- ходите в початкову школу  питання № 20.3. 
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Чи на даний момент Ви вчитеся? 

ⓑ Вам 9 років або більше 
- ні  питання № 21.1. - якщо Ви старші за 17 років 
  питання № 21.2. - якщо Вам від 9 до17 років 
- вчуся у загальноосвітній школі (у 1-8 класі початкової школи або на 5-8 році гімназії)  питання № 
20.3. 
- вчуся у закладі середньої освіти (без атестату зрілості, з атестатом зрілості або на його основі) 
- вчуся у вищому навчальному закладі 
 

20.2.ⓐЗаклад середньої освіти: 
- відвідую заклад професійної підготовки без отримання атестату зрілості 
- відвідую загальноосвітній заклад з отриманням атестату зрілості 
- відвідую заклад професійної підготовки з отриманням атестату зрілості 
- відвідую заклад професійної підготовки після отримання атестату зрілості 
 

ⓑЗаклад вищої освіти: 
- відвідую заклад вищої професійної підготовки 
- навчаюсь у технікумі, вища початкова освіта (BA/BSc) 
- навчаюсь в університеті, вища магістерська освіта (MA/MSc) 
- навчаюсь у технікумі, університеті в рамках післядипломної освіти 
- навчаюсь в аспірантурі, докторантурі (PhD, DLA) 
 
20.3. Яка форма Вашого навчання? 
- стаціонар 
- вечірня, заочна, інша 
 питання № 21.2. - якщо Вам від 7 до17 років 
 
21.1. Чи маєте атестат зрілості? 

- так  питання № 21.3. 
- ні 

21.2. Яка найвища отримана Вами освіта ? 

- не маю освіти ( не закінчив/ла навіть першого класу початкової загальної школи)  питання № 22. 

- 1-7 класи/курси загальноосвітньої (початкової, громадської) школи  питання № 21.4. 
- 8 класів/курсів загальноосвітньої (початкової, громадської) школи  питання № 22. 
- професійна освіта без атестату зрілості (наприклад, диплом профучилища, атестат спецшколи)  
питання № 21.5.1. 
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21.3. Вкажіть, будь ласка, всі види освіти, яку Ви здобули! 

- професійна освіта без атестату зрілості (наприклад, диплом профучилища, атестат спецшколи) 

- атестат зрілості без професійної кваліфікації 

- атестат зрілості з професійною підготовкою, атестат про здобуття кваліфікації (здобуття професійної 
кваліфікації разом з атестатом зрілості) 

- атестат про середню спеціальну освіту, отриману в системі навчання на основі атестату зрілості 

- диплом вищого навчального закладу з терміном навчання 3 роки, або йому еквівалентний 

- диплом бакалавра (BA/BSc) після закінчення курсу базової вищої освіти 

- диплом університету чи еквівалентного йому вищого навчального закладу 

- диплом магістра (MA/MSc) після закінчення магістерського курсу вищої освіти 

- диплом про докторське звання (PhD, DLA) 

 питання № 21.5.1. 

 питання № 21.5.2., якщо Ваша найвища освіта «атестат зрілості без професійної кваліфікації» 

21.4. Найвища освіта, отримана у початковій школі: _ _ _ _ клас  питання № 22. 

21.5.1. Найвища закінчена отримана Вами освіта (Якщо маєте кілька кваліфікацій того самого рівня, 
відповідайте стосовно отриманої раніше!) 

фах, спеціальність, професійна кваліфікація: 

21.5.2. Коли Ви здобули найвищу освіту: _ _ _ _ рік 

Рік, коли Ви отримали атестат зрілості:      питання № 22. 

21.6. Чи є у Вас, крім загального атестату зрілості, професійна освіта? (здобута в системі навчання - 
наприклад, у професійно-технічному училищі, спецшколі - чи поза нею - наприклад, на курсах) 

- є 

- нема  питання № 22. 

У випадку кількох кваліфікацій вкажіть ту, яка з точки зору Вашої роботи найважливіша! 

професія, кваліфікація: 

Наступне питання стосується Вашої діяльності у цифрових мережах. 

22. Вкажіть, будь ласка, які види цифрової діяльності Ви регулярно здійснюєте! 

- читаєте, дивитися відео, граєте в ігри чи шукаєте інформацію на інтернеті 

- спілкуєтеся за допомогою інтернету (наприклад, користуєтеся електронною поштою, застосунками 
для надсилання повідомлень, каналами відеозв'язків) 

- купуєте товари чи залагоджуєте свої справи, використовуючи інтернет (наприклад, через портал 
клієнта «Ügyfélkapu», інтернет-банк чи веб-крамницю) 

- використовуєте програми для створення і редагування текстів, таблиць, відеозаписів чи світлин 
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- самостійно розв'язуєте проблеми технічного характеру (наприклад, перезавантаження програми, 
перевірка зв'язку з інтернетом) 

- робите резервні копії матеріалів і зберігаєте їх на зовнішніх носіях інформації чи у сховищах для 
збереження даних на інтернеті 

- використовуєте менеджер баз даних, графічні та архітектурні дизайнери, або інші подібні програми, 
які потребують комплексних знань 

- програмуєте певними мовами ( наприклад, Java, SQL, PHP, C#) або створюєте інформаційну мережу, 
займаєтеся розробкою, експлуатацією та контролюванням серверів чи програм 

- не займаєтесь подібною діяльністю 

 питання № 28.1. В., якщо Ви вчитеся і Вам 6-14 років 
 питання № 30.1., якщо Ви не вчитеся і Вам 6-14 років 

Наступні питання стосуються Вашої роботи, виконаної за грошову чи іншу винагороду. 

23.1. Чи протягом останніх 7 днів у вересні 2022 р. ви працювали хоча б годину для того, щоб 
одержати будь-який прибуток? 

- так  питання № 23.3.A. 

- ні 

23.2. Чи протягом останніх 7 днів у вересні 2022 р. у Вас була робота, яку Ви тимчасово не 
виконували, наприклад, через відпустку, лікарняний статус, відпустку при народженні дитини, 
догляд за дитиною («csed», «gyed», «gyes», «gyet»)? 

- так 

- ні  питання № 23.3.B. 

23.3. Протягом останніх 7 днів у вересні 2022 р. до якої з поданих нижче груп Ви належали? 

ⓐ Працювали чи тимчасово перервали роботу 

Якщо Ви належите до кількох категорій, позначте у списку ту, яка Вас стосувалася найраніше! 

- пенсіонер за віком, що набув цей статус шляхом реалізації власного права 

- особа, яка одержує соціальну допомогу через інвалідність, реабілітацію чи інші вади здоров'я 

- одержує пенсію вдів чи батьків, допомогу на дітей-сиріт 

- одержала допомогу по догляду за дитиною («csed», «gyed», «gyes», «gyet») 

- не належу до жодної категорії 

 питання № 26.1. 
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ⓑ Не працювали і не маєте роботи, яку Ви тимчасово перервали 

Ви можете вказати і дві відповіді. Якщо Ви належите до кількох категорій,позначте у списку ті дві, які 
стосувалися Вас найраніше! 

- пенсіонер за віком, що набув цей статус шляхом реалізації власного права 

- особа, яка одержує соціальну допомогу через інвалідність, реабілітацію чи інші вади здоров'я 

- одержує пенсію вдів чи батьків, допомогу на дітей-сиріт 

- одержала допомогу по догляду за дитиною («csed», «gyed», «gyes», «gyet») 

- одержав/ла іншу допомогу, а саме: 

- живу на власні заощадження, з прибутку від здачі в оренду нерухомості 

- не належу до жодної категорії 

На підставі попередніх відповідей протягом останніх 7 днів у вересні 2022 р. Ви не працювали. 
24.1. Чи у вересні 2022 р. Ви активно шукали роботу? 

- так 

- ні  питання № 25. 

24.2. Якби Ви знайшли роботу, чи могли б її розпочати протягом двох тижнів? 

- так 

- ні 

25. Коли Ви працювали востаннє? 

 _ _ _ _ рік _ _ місяць  ніколи не працювали 

 питання № 28.1. В., якщо Ви працювали востаннє більше як 7 років тому або ніколи не працювали, 
і вчитеся 

 питання № 30.1., якщо Ви працювали востаннє більше як 7 років тому або ніколи не працювали, і 
не вчитеся 

Будь ласка, дайте відповіді на питання за станом на 01 жовтня 2022 р.! 

26.1. ⓐ Яка Ваша професія, робота? 

ⓑ Коли Ви працювали востаннє, якою була Ваша професія, робота? 

У випадку кількох місць роботи вкажіть ту, де Ви працювали більше годин! 

Починайте вписувати, і виберіть зі списку! Якщо не знайдете у списку, впишіть! 
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26.2. ⓐ В якій формі зайнятості Ви працюєте ? 

 ⓑ В якій формі зайнятості Ви працювали востаннє? 

- службовець 

- тимчасовий працівник (тимчасово виконуєте роботу, тимчасовий співробітник, виконуєте поденну 
роботу) 

- працівник на громадських роботах, службовець, що виконує громадські 
роботи, особа, зайнята в громадському секторі 

- приватний підприємець, самостійний 

- працівник спільного підприємства 

- працівник кооперативу 

- особа, що допомагає членам своєї родини 

 питання № 28.1. В., якщо Ви не працюєте, не шукаєте роботу, і вчитеся 
 питання № 30.1., якщо Ви не працюєте, не шукаєте роботу, і не вчитеся 
  

26.3. ⓐ Скільки у Вас підлеглих, працівників? 

 ⓑ Востаннє скільки у Вас було підлеглих, працівників?  
- у мене немає (не було) підлеглих, працівників 

- 1-2 особи 

- 3-9 осіб 

- 10-19 осіб 

- 20 чи більше осіб 

27. ⓐ Яка діяльність характерна для Вашого роботодавця, підприємства ? 

 ⓑ Яка діяльність характерна для Вашого останнього роботодавця, підприємства ? 
У випадку кількох місць роботи вкажіть того роботодавця, у якого Ви працюєте на вказаній 
раніше посаді! 

 

 

 Якщо можливо, вкажіть також і назву Вашого роботодавця, підприємства. 
 питання № 30.1., якщо Ви не працюєте і не вчитеся 
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28.1.ⓐДе Ви працюєте? 

 ⓑ Де Ви ходите в ясла, дитсадок, школу? 

- у Вашому помешканні, вдома 

- у населеному пункті, або в районі Будапешту, де розташоване Ваше помешкання, житло 

- у іншому районі Будапешту чи населеному пункті Угорщини 

- у різних населених пунктах (конкретного населеного пункту чи району Будапешта назвати не 
можете) 

- за кордоном: 

 питання № 30.1., якщо Ви працюєте чи вчитеся у своєму помешканні, вдома 

 питання № 29.1., якщо Ви працюєте у населеному пункті або в районі Будапешту, де розташоване 
ваше помешкання, чи ходите там в школу, дитсадок чи ясла 

28.2. ⓐНаселений пункт місця Вашої роботи: 

 ⓑ Населений пункт, де розташовані Ваші ясла, дитсадок, школа: 
Мова йде про населений пункт, де Ви найчастіше працюєте! 
населений пункт в Угорщині: 

населений пункт за кордоном: 

29.1. ⓐЯк Ви переважно добираєтесь від місця Вашого фактичного проживання на роботу?  

 ⓑ Як Ви переважно добираєтесь від місця Вашого фактичного проживання в ясла, дитсадок, 
до школи? 

Вкажіть найвище три відповіді! 

- міським автобусом, трамваєм, тролейбусом, метро 
- міжміським автобусом 
- потягом, приміським потягом 
- автомобілем 
- мотоциклом 
- велосипедом 
- виключно або на більшій частині дороги -пішки 
- іншим способом 

 

29.2. ⓐ Скільки хвилин в середньому займає Вам дорога на роботу? 

 ⓑ) Скільки хвилин в середньому займає Вам дорога в ясла, дитсадок, до школи? 

Врахуйте час, необхідний для того, щоб дійти до даного транспортного засобу, час очікування, а 
також час на пересадку! 

час на дорогу: хвилин 
 питання № 31., якщо Вам 0-5 років 
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30.1. Чи страждаєте від будь -якої проблеми зору, яка утруднює Вам повсякденне життя? Якщо Ви 
носите окуляри чи контактні лінзи, думайте про проблеми, які мають місце і попри це!  
 (Відповідь на це питання добровільна. Відповівши, Ви даєте згоду на обробку Ваших даних.) 

- труднощів немає - є незначні труднощі - є серйозні труднощі 

- зовсім на це не здатний/а  - не бажаю відповідати 

30.2. Чи страждаєте від будь -якої проблеми слуху, яка утруднює Вам повсякденне життя?  
 (Відповідь на це питання добровільна. Відповівши, Ви даєте згоду на обробку Ваших даних.) 

- труднощів немає - є незначні труднощі - є серйозні труднощі 

- зовсім на це не здатний/а  - не бажаю відповідати 

30.3. Чи маєте труднощі при ходінні, чи ходінні по сходах? 
 (Відповідь на це питання добровільна. Відповівши, Ви даєте згоду на обробку Ваших даних.) 

- труднощів немає - є незначні труднощі - є серйозні труднощі 

- зовсім на це не здатний/а  - не бажаю відповідати 

30.4. Чи маєте будь-які труднощі з пам'яттю, концентрацією уваги? 
 (Відповідь на це питання добровільна. Відповівши, Ви даєте згоду на обробку Ваших даних.) 

- труднощів немає - є незначні труднощі - є серйозні труднощі 

- зовсім на це не здатний/а  - не бажаю відповідати 

30.5. Чи маєте будь-які труднощі з особистим доглядом, наприклад, вмиванням чи вдяганням? 
 (Відповідь на це питання добровільна. Відповівши, Ви даєте згоду на обробку Ваших даних.) 

- труднощів немає - є незначні труднощі - є серйозні труднощі 

- зовсім на це не здатний/а  - не бажаю відповідати 

30.6. Чи маєте будь-які труднощі у порозумінні з іншими, зрозумінні інших? 
 (Відповідь на це питання добровільна. Відповівши, Ви даєте згоду на обробку Ваших даних.) 

- труднощів немає - є незначні труднощі - є серйозні труднощі 

- зовсім на це не здатний/а  - не бажаю відповідати 

31. Чи страждаєте хронічними захворюваннями або інвалідністю? (Відповідь на це питання 
добровільна. Відповівши, Ви даєте згоду на обробку Ваших даних.) 

- не маю жодного  Кінець анкети 

- страждаю хронічним захворюванням, маю інвалідність 
- маю інвалідність 
- страждаю хронічним захворюванням (наприклад: підвищений тиск, цукровий діабет, стійкий 
депресивний розлад)  Кінець анкети 
- не бажаю відповідати  Кінець анкети 
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32. Який тип інвалідності Ви маєте? (Відповідь на це питання добровільна. Відповівши, Ви даєте 
згоду на обробку Ваших даних. Можете вказати щонайвище чотири відповіді) 

- порушення функцій руху    - слабий слух 
- розлади спектру аутизму    - глухота 
- розумова відсталість    - глухосліпий/а (з ушкодженням слуху і зору) 
- має психосоціальну інвалідність   - живе з тяжкою сукупною інвалідністю 
- дефект вимови     - важка інвалідність внутрішніх органів 
- порушена розмовна функція   - інше: 
- слабо зрячий/а, майже незрячий/а  - не бажаю відповідати 
- сліпий/а  

Дякуємо за відповіді, ви дійшли до кінця анкети! 

Якщо ви хочете взяти участь у нашому розіграші призів, будь ласка, вкажіть свою адресу електронної пошти 
або номер телефону та прийміть правила обробки даних. 

Перш ніж залишити сторінку, не забудьте натиснути кнопку Надіслати вище, щоб надіслати анкету. 

Після того, як Ви надішлете анкету, у Вас уже не буде можливості змінити свої відповіді. 

Щоб зареєструватися, вкажіть 

адресу електронної пошти 

номер телефону 

Я заявляю, що я ознайомився(лася) з правилами проведення розіграшу та даю згоду на обробку моєї адреси 
електронної пошти/номера телефону відповідно до пункту 8 інформаційного листу про обробку даних. 


