2021. évi népszámlálási kérdőív

SZEMÉLYAZONOSÍTÓ ADATOK
Megye

Város/járás

Település

Házszám és kiegészítése

Utca

A lakásban lévő személyek száma

Megjegyzés

A HÁZTARTÁS ADATAI
SZEMÉLYEK ÖSSZEÍRÁSA
Jelölje meg a háztartásban lévő azt a személyt, aki az
illetőnek

A személy
sorszáma

Személyazonosító szám Vezetéknév
(OIB)

Utónév

Nem

Születési
dátum

Az illető
személyhez
kapcsolódó
viszonya

Anya
(mostohaanya)

Apa
(mostohaapa)

Házastárs; de facto
élettárs; azonos nemű
bejegyzett élettárs; nem
bejegyzett (azonos nemű)
élettárs

1
...
Az illető személyhez kapcsolódó viszonya
1 Az illető személy

2 Férj/feleség

3 De facto élettárs

4 Bejegyzett (azonos nemű) élettárs

5 Nem bejegyzett (azonos nemű) élettárs

6 Fiú/lány, vagy nevelt gyermek

7 Édesapa/édesanya, vagy mostohaszülő

8 Testvér

9 Nagyapa/nagyanya

10 Unoka

11 Dédapa/dédanya

12 Dédunoka

13 Vő/meny

14 Após/anyós

15 Sógor/sógornő

16 Más rokon

17 Nem rokon
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A HÁZTARTÁS ADATAI
1. A lakáshasználat alapja
A lakás tulajdonosával, vagy bérbevevőjével való rokoni

 Magántulajdon, vagy osztatlan közös tulajdon

 viszony

 Bérleti szerződéses viszonyban lévő bérlő

 Védett bérleti díj keretében lévő bérlő

 Egyéb lakáshasználati alap
2. Használ-e háztartása saját tulajdonban lévő vagy bérbe vett, 1 000 m²-nél nagyobb mezőgazdasági
földterületet (szántóföld, gyümölcsös, szőlős, olajfaültetvény, rét, legelő, stb.)?
 Igen

 Nem

3. Van-e háztartásának legalább 1 db állata (szarvasmarha, bárány, kecske, disznó, ló), vagy 10 szárnyasa,
vagy 10 méhkasa?
 Igen

 Nem

Megjegyzés

A LAKÁS ADATAI
1. A lakóegység használati módja
 Csak lakásra használt

 Lakásra és tevékenység folytatására használt

2. Lakástulajdon
Magán

 (természetes

 Vállalat

 Állam/város/járás

személy)

Egyház/vallási

 közösség

 Egyéb

3. Hány négyzetméter e lakás alapterülete?

4. Hány szoba van a lakásban?

5a. Van-e a lakásban konyha, vagy olyan rész, amely főzésre / ételkészítésre szolgál?
 Igen

 Nem

5b. Hány négyzetméter a konyha alapterülete, vagy a lakás azon része, amely főzésre / ételkészítésre
szolgál?
 Legfeljebb 4 m²

 4 m² és több

6. Van-e a lakásban fürdőszoba (fürdőkád, zuhany)?
 Igen

 Nem
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A LAKÁS ADATAI
7. Van-e a lakásban WC, akár külön helyiségben, vagy a fürdőszobában, és milyen típusú?
 Öblítővel (nyomás alatti öblítőtartály)

 Öblítő nélkül

 Nincs WC a lakásban.

8. Van-e a lakásban vízvezeték, és mihez van csatlakoztatva?
 Közhálózat

 Egyéb (esővízgyűjtő, kút, víztartály, stb.)

 Nem

9. Van-e a lakásban szennyvízlevezető, és mihez van csatlakoztatva?
 Közhálózat

 Emésztőgödör, derítő, stb.

 Kifolyó a környezetbe

 Nem

10. Van-e villamos vezeték legalább egy helyiségben?
 Igen

 Nem

11. Van-e gázvezeték legalább egy helyiségben?
 Igen

 Nem

12. Mi volt a lakás fűtésmódja az utóbbi fűtési szezonban?
Központi fűtés az épület vagy lakás fűtési

 Központi fűtés helyi távfűtési rendszerből

 berendezésből

 Fűtés kályhával, gáztűzhellyel, stb.

 Fűtés légkondicionáló berendezéssel

 A lakás nincs fűtve.

13. Milyen típusú energiaforrás volt használatban az utóbbi fűtési szezonban?
 Tűzifa

 Természetes gáz

 Fűtőolaj (extra könnyű)

 stb.)

 Villamos energia

 Napenergia

 Fapelletek vagy brikett

 Hőszivattyú (minden típus)

Egyéb nem megújuló energiaforrás (szén, mazut,

 Egyéb megújuló energiaforrás

14. Van-e a lakásban légkondicionáló berendezés?
 Igen

 Nem

15. Milyen típusú épületben van ez a lakás?
 Kizárólag vagy többnyire lakóépület

 Többnyire nem lakóépület

3

Otthonok, kolostorok, stb. épületében

 lévő lakás.
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A LAKÁS ADATAI
16. Hány lakás van az épületben, ahol e lakás található?
 1 lakás

 2 lakás

 3 és több lakás

17. Mi a lakás elhelyezése?
 Pince

 Alagsor

 Földszint

 Emelet

 Két vagy többszintes lakás

18. Melyik emeleten van a lakás? Az emelet száma ______________.

19. Mely évben ért véget az épület építése, amelyben a lakás található?

 Befejezetlen lakások

Megjegyzés

A SZEMÉLY ADATAI
1. Ki adja meg a személy adatait?
 A személy maga

 A háztartás tagja

2. Törvényes családi állapot
 Sosem nősült/ment férjhez

 Nős/férjes

 Bejegyzett (azonos nemű) élettársi kapcsolat

 Özvegy

 Elvált

3. Az életközösség, amelyben a személy él
 Házasság

 De facto élettársi kapcsolat

 Bejegyzett (azonos nemű) élettársi kapcsolat

 Nem bejegyzett (azonos nemű) élettársi kapcsolat

 Élettárs nélküli személy

4. Élve született gyermekek száma
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A SZEMÉLY ADATAI
5. A személy állandó lakos-e ezen a címen?
 Igen

 Nem

6. Jelen volt-e a személy az összeírás pillanatában (2021. augusztus 31-én 24.00 órakor?)
 Igen

 Nem

7a. Lakhely
 Horvátország

 Más ország

(7a.) Megye, ahol lakik

(7a.) Város/járás, ahol lakik

(7a.) Település, ahol lakik

(7a.) Házszám és kiegészítése (az utcában, ahol
lakik)

(7a.) Utca, ahol lakik

(7a.) Ország, ahol lakik

8a. A településen való jelenlét oka
 Munka

 Tanulás

Családi

 okok

Menekült/mened

 ékkérő

 Földrengés



Egyéb okok

8aa. Szándékozik-e a személy visszamenni lakhelyére a megsérült otthonának helyreállítása, vagy
újjáépítése után?


Igen

 Nem

 Nem tudom

9a. Mennyi ideig van jelen a személy ezen a településen?
1 hónapnál

 rövidebb

 1 hónap

 2 hónap

 3 hónap

 4 hónap

 5 hónap

 6 hónap

 7 hónap

 8 hónap

 9 hónap

 10 hónap

 11 hónap

 Egy év és tovább

10a. Mennyi ideig szándékozik a személy jelen lenni még e helyen (településen)?
1 hónapnál

 rövidebb

 1 hónap

 2 hónap

 3 hónap

 4 hónap

 5 hónap

 7 hónap

 8 hónap

 9 hónap

 10 hónap

 11 hónap

 Egy év és tovább
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A SZEMÉLY ADATAI
11a. A lakhelyre történő visszatérés gyakorisága
 Hetente
 Ritkábban
7b. A távollét helye
 Horvátország

 Más ország

(7b.) A távollét megyéje

(7b.) A távollét városa/járása

(7b.) A távollét települése

(7b.) A távollét utcája

(7b.) Házszám és kiegészítése

(7b.) A távollét országa

8b. A belföldi távollét oka
 Munka

 Tanulás

 Családi okok

 Földrengés

 Egyéb okok

8c. A külföldi távollét oka
Munka (kivéve a Horvát Köztársaság diplomata külföldi misszióiban végzett munkát, vagy külföldi szolgálatra kiküldött

 személy esetét)

 Külföldi horvát misszióiban végzett munka szolgálatra; kiküldött személy
A munkavégző személy családtagjaként tartózkodik (kivéve a külföldi horvát misszióiban végzett munkát, vagy kiküldött

 személy esetét)

 Külföldi horvát diplomata misszióiban alkalmazott személy, vagy kiküldött személy családtagjaként tartózkodik
Tanulás (csak ha a személy

 háztartásának tagjai belföldön

 Földrengés

 Egyéb okok

tartózkodnak)

8bb. Szándékozik-e a személy visszamenni lakhelyére a megsérült otthonának helyreállítása, vagy
újjáépítése után?
 Igen

 Nem

 Nem tudom
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A SZEMÉLY ADATAI
9bc. Mennyi ideig van távol a személy?
1 hónapnál

 rövidebb

 1 hónap

 2 hónap

 3 hónap

 4 hónap

 5 hónap

 6 hónap

 7 hónap

 8 hónap

 9 hónap

 10 hónap

 11 hónap

 Egy év és tovább

10bc. Mennyi ideig még szándékozik a személy távol lenni?
1 hónapnál

 rövidebb

 1 hónap

 2 hónap

 3 hónap

 4 hónap

 5 hónap

 7 hónap

 8 hónap

 9 hónap

 10 hónap

 11 hónap

 Egy év és tovább

11bc. A jelen címre történő visszatérés gyakorisága
 Hetente

 Ritkábban

12. A személy születési helye
 Horvátország

 Külföld

(12.) A személy születési megyéje

(12.) A személy születési városa/járása

(12.) Születési települése

(12.) Születési országa

13. Az anya lakhelye a születés idején
 Horvátország

 Külföld

(13.) Az anya lakhelyének megyéje a születés idején

(13.) Az anya lakhelyének városa/járása a születés idején

(13.) Az anya lakhelyének települése a születés idején

7

 6 hónap

2021. évi népszámlálási kérdőív

A SZEMÉLY ADATAI
(13.) Az anya lakhelyének országa a születés idején

14. Lakik-e a személy születése óta folyamatosan ezen a településen?
 Igen

 Nem

14a. Honnan költözött ide a személy?
 Horvátország más településéről

 Külföldről

(14a.) Megye, ahonnan ideköltözött a személy

(14a.) Város/járás, ahonnan ideköltözött a személy

(14a.) Település, ahonnan ideköltözött a személy

(14a.) Más ország, ahonnan ideköltözött a személy

14b. A letelepedés éve

14.b.1. Ha 2020-ban, a hónapot is beírni

14c. A letelepedés oka
 Munka

 Tanulás

 Családi okok

 Visszatérés (volt elűzött személy)

 Visszatérés (volt menekült személy)

 Kényszermigráció (menedékkérő, menekült)

 Földrengés

 Egyéb

15. Tartózkodott-e a személy Horvátországon kívül egy évig vagy hosszabb ideig folyamatosan?
 Igen

 Nem

 Most is ott tartózkodik

15a. A legutóbbi ország, ahol a személy tartózkodott (mielőtt visszatért Horvátországba)
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A SZEMÉLY ADATAI
15b. Horvátországba való érkezés éve

15c. A külföldi tartózkodás oka
 Munka

 Tanulás

 Családi

 Menekültség

 Egyéb okok

16. Állampolgárság
 Horvát

 Horvát és más

 Külföldi

16a. Mi a másik állampolgárság?

16b. Külföldi állampolgárság

17. Nemzetiség

18. Anyanyelv

19. Hitvallás

20. Vallási közösség

 Nem vagyok tagja egyik templomnak, sem hitközösségnek

9

 Állampolgárság nélküli
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A SZEMÉLY ADATAI
21. Legmagasabb iskolai végzettség
 Iskola nélküli

 Befejezetlen általános iskola

 Általános iskola

 1-3 évig tartó szakközépiskola

 4, vagy több évig tartó szakközépiskola

 Gimnázium

Főiskola, rövid szakmai egyetemi tanulmányok

Főiskola, I. (VI.) egyetemi szint, felsőfokú szakmai

 (mérnök, felsőfokú képzés)

 alapképzés (mérnök, szakmai bachelor)

Legalább 4 éves szakmai egyetemi alapképzés,

 szakirányú alapképzés (okleveles, szakmai szakértő)

 Felsőfokú alapképzés (bachelor, BA)

Egyetem, művészeti akadémia, egyetemi alapképzés,

 egyetemi mesterképzés, összevont alap- és

Posztgraduális szakirányú továbbképzés az egyetemen,

 posztgraduális szakirányú továbbképzés (mester,

mesterképzés (okl. mérnök, mag.)
Posztgraduális tudományos mesterszak (mr.sc.,

 mr.art.)

egyetemi szakértő)

 Doktori képzés

21a. Hány általános iskolai osztályt végzett?
[írja be 1 − 7]

22. Jár-e iskolába, felsőoktatási, vagy iskola előtti oktatási programra?
 Igen

 Nem

22a. Milyen szintű oktatási programra jár?
 Iskola előtti oktatási program (bölcsőde, óvoda)

 Általános iskola 1. – 4. osztálya

 Általános iskola 5. – 8. osztálya

 Ipari és kisipari szakközépiskolák

 Műszaki és hasonló szakközépiskolák

 Művészeti középiskolák

 Gimnázium

 Rövid szakmai egyetemi tanulmányok

 Graduális szakképzés

 Speciális szakmai mesterképzés

 Graduális egyetemi tanulmányok

 Összevont alap- és mesterképzés, mesterképzés

 Posztgraduális szakképzés

 Posztgraduális egyetemi képzés – doktori képzés
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23. Az iskolák/felsőoktatási tanulmányok/iskola előtti oktatási program helye
 Horvátország
 Külföld
(23.) Az iskolák/felsőoktatási tanulmányok/iskola előtti oktatási program megyéje

(23.) Az iskolák/felsőoktatási tanulmányok/iskola előtti oktatási program városa/járása

(23.) Az iskolák/felsőoktatási tanulmányok/iskola előtti oktatási program települése

(23.) Az iskolák/felsőoktatási tanulmányok/iskola előtti oktatási program utcája

(23.) Az iskolák/felsőoktatási tanulmányok/iskola előtti oktatási program házszáma és kiegészítése

(23.) Az iskolák/felsőoktatási tanulmányok/iskola előtti oktatási program országa

24. Milyen gyakran jön vissza lakhelyére az iskolák/ felsőoktatási tanulmányok/iskola előtti oktatás
helyéről?
Naponta (vagy többször

 hetente)

 Hetente

Ritkábban (havonta,

 évente, néha)

Távoktatás, vagy

 otthonoktatás

25. Az oktatási intézménybe történő mindennapi utazás módja (egy eszközt megadni, amellyel a
legnagyobb távolságot tesz meg)
 Személygépjármű (a személy vezet)

 Személygépjár-mű (a személy utas)

 Autóbusz

 Villamos

 Vonat

 Kerékpár

 Motorkerékpár

 Egyéb utazási mód (hajó, stb.)

 Gyalog

26. Augusztus 25. és 31. között végzett-e, legalább egy óráig, bármilyen pénzben, vagy természetben
fizetett munkát, vagy fizetés nélküli családtagként dolgozott, és segített a jövedelmező családi üzletben?
Nem tartozik ide a többnyire, vagy kizárólag a háztartás saját végső fogyasztásának való (pl.
mezőgazdasági) javak, vagy szolgáltatások termelése (válassza a NEM-et). Az otthon végzett munka a
COVID-19 körülményei miatt egyenlő a munkahelyi munkával.
 Igen

 Nem, de van munkahelyem, amelyre visszamegyek
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A SZEMÉLY ADATAI
27. Keresett-e munkahelyet, vagy próbált-e saját egyéni vállalkozást, vállalatot, családi gazdaságot
indítani, vagy önálló tevékenységet bejegyezni augusztus folyamán?
 Igen

 Nem

28. Ha most kapna egy ajánlatot a munkahelyre, kezdhet-e dolgozni az elkövetkező két hétben?
 Igen

 Nem

29. Foglalkoztatási státusz augusztus 25. és 31. között
 Bármely tulajdoni szektorban lévő munkáltatónál dolgozik.
Saját vállalatban, egyéni vállalkozásban, szabad-foglalkozásban, vagy családi gazdaságban dolgozik, és NEM

 foglalkoztat munkavállalót.

Saját vállalatban, egyéni vállalkozásban, szabad-foglalkozásban, vagy családi gazdaságban dolgozik, és foglalkoztat

 munkavállalót.

Kisegítő (nem fizetett) családtagként dolgozik családi gazdaságban, egyéni vállalkozásban, vállalatban, vagy szabad-

 foglalkozásban.

 Egyéb foglalkoztatási forma

30. Foglalkozás

30a. Válassza ki a megfelelő foglalkozási kört, amelyben dolgozik (zárójelben a foglalkozások példái)
Törvényhozók, tisztségviselők (parlamenti képviselő, államtitkár, oktatási intézmény igazgatója, egészségügyi

 intézmény igazgatója, szociális intézmény igazgatója, szakmai kamara vezetője, politikai párt vezetője, bíróság elnöke,
kereskedelmi igazgató, gyártási igazgató, szállodaigazgató, stb.)

Tudósok, mérnökök és szakértők (orvos, főnővér, fogorvos, fizioterapeuta, gyógyszerész, állatorvos, tanító, egyetemi

 tanár, szabálysértési bíróság bírója, pénzügyi szakértő, szoftverfejlesztő, vegyész, építészmérnök, tervező grafikus,
lelkész, újságíró, színész, rendező, stb.)

Technikusok és szakmunkatársak (kereskedő, gépésztechnikus, borásztechnológus, laboratóriumi technikus, nővér,

 optikus, hivatásos sportoló, üzleti titkár(nő), biztosítási képviselő, fényképész, főszakács, tervező, hajókapitány, pilóta,
stb.)
Adminisztratív hivatalnokok (könyvelő, banki hivatalnok, közigazgatási referens, raktáros, postai hivatalnok, recepciós,

 közvélemény-kutató, stb.)

Szolgáltatási és kereskedelmi foglalkozások (rendőr, biztonsági őr, tűzoltó, házfelügyelő, üzletvezető, eladó, pénztáros,

 pincér, szakács, fodrász, kozmetikus, bébiszitter, idegenvezető, gépjárművezető-oktató, stb.)
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A SZEMÉLY ADATAI
Földművelők, erdészek, halászok, vadászok (szántóvető, gyümölcstermesztő, szőlész, állattenyésztő,

 baromfitenyésztő, méhész, kertész, stb.)

Kisipari és egyéni gyártásban lévő foglalkozások (építő, kőműves, autószerelő, vízszerelő, asztalos, lakatos,

 fémszerkezet szerelő, távközlési berendezés szerelő, villanyszerelő, kárpitos, varró, pék, hentes, cipész, búvár,
pirotechnikus, stb.)
Berendezés- és gépkezelők, ipari gyártók és termék-összeállítók (körfűrészkezelő, textilpréselő-kezelő, kazánfűtő,

 kamionvezető, gépvezető, mozdonyvezető, targoncavezető, gumiszerelő, kormányos, tengerész, stb.)

Egyszerű foglalkozások (takarítónő, szobalány, gyártási munkás, kézi csomagoló, építőipari segédmunkás, gyümölcs-

 és zöldségszedő, mezőgazdasági munkás, fagyűjtő, gyorsétel készítő, mosogató, utcai értékesítő, futár, stb.)
 Katonai foglalkozások (tiszt, altiszt, katona, kadét, stb.)
31. Tevékenység

31a. Válassza ki azon vállalat, magánvállalkozás, intézmény, vagy más gazdasági alany megfelelő
tevékenységi körét, amelyben dolgozik (zárójelben a tevékenységek példái)
 Földművelés, erdészet és halászat (gabona-, gyümölcstermesztés, szőlészet, állattenyésztés, halászat, vadászat, stb.)
Bányászat (kőolaj- és földgázkitermelés, kőolaj- és földgázkitermeléssel kapcsolatos szolgáltatások, kőbánya,

 sóbánya, stb.)

Feldolgozóipar (élelmiszergyártás, fémipar, gépgyártás, motorgépjármű-gyártás, hajóépítés, nyomtatás, kőfaragás,
faipar, gépek, hajók, repülőgépek, vasúti eszközök javítása és karbantartása, stb.) KIZÁRJA: motorgépjárművek és
 motorkerékpárok javítását, számítógépek és távközlési berendezések, valamint személyi használatú és háztartási
cikkek javítását.
Villamosenergia-, gáz-, gőzellátás (villamosenergia-termelés, -szállítás, -elosztás, -kereskedelem, gáztermelés, -

 elosztás, -kereskedelem, gőzellátás, stb.)

Vízellátás; szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás és szennyeződésmentesítés (hulladékgyűjtés, -

 feldolgozás és -kezelés, újrahasznosítás, aknamentesítés, stb.)

Épületek építése (magasépítés, egyéb építés, épületgépészeti szerelés, villanyszerelés, szigetelés, víz-, gáz-, fűtés-,

 légkondicionáló-szerelés, épületasztalos-szerkezet szerelése, festés, üvegezés, bádogos munkák, stb.)

Gépjárművek nagy- és kiskereskedelme; gépjárműjavítás, -karbantartás (MAGÁBAN FOGLALJA: autómosók,

 gyógyszertárak tevékenysége)

Szállítás és raktározás (szárazföldi, vízi és légi szállítás, taxi szállítás, csővezetékes szállítás, parkolók, posta és futár

 szolgáltatásai, stb.)

Szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás (szállodák, üdülőhelyek, kempingek, diákotthonok, vendéglátás, éttermek,

 cukrászdák, bárok, catering, stb.)
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Tájékoztatás és kommunikáció (kiadói tevékenység, film-, video-, televízióműsor-gyártás, rádióműsor-szolgáltatás,

 hangfelvétel készítése, kiadása, távközlés, szoftverfejlesztés és tanácsadás, számítógépes programozás, tanácsadás,
világháló-portál szolgáltatás, hírügynökségi tevékenység, stb.)

 Pénzügyi közvetítés és biztosítás (bankok, pénzváltók, biztosítók, nyugdíjpénztárak, értékpapír- és árutőzsdék, stb.)
 Ingatlanügyletek (ingatlan adásvétele, bérbeadása vagy üzemeltetése, ingatlanügynöki tevékenység, stb.)
Szakmai, tudományos, műszaki tevékenység (jogi, számviteli, adószakértői tevékenység, ügyvédi irodák,
könyvvizsgálók, adótanácsadás, építészmérnöki tevékenység, műszaki vizsgálat, elemzés, természettudományi,
 műszaki és társadalomtudományi kutatás, fejlesztés, marketing, piackutatás, grafikai tervezés, fényképészet, fordítás
és tolmácsolás, állat-egészségügyi ellátás, meteorológia, stb.)
Adminisztratív, kiegészítő üzleti szolgáltatás (bérbeadás (kivéve ingatlant), munkaközvetítés, utazásközvetítés és
utazásszervezés, személybiztonsági tevékenység, építményüzemeltetés, épület-, ipari takarítás, kártevőirtás,
 zöldfelületek és temetők rendezése és karbantartása, adminisztratív-, kiegészítő irodai szolgáltatás, telefoninformáció
(call center), csomagolás, stb.)
Közigazgatás és védelem; kötelező társadalombiztosítás (bíróság, tűzoltóság, minisztériumok, államigazgatás,

 vámigazgatás, rendőrség, kötelező nyugdíj- és egészségbiztosítás, stb.)

Oktatás (iskolai előkészítő oktatás, alapfokú és középfokú oktatás, felső szintű oktatás, járművezető-oktatás, sport,

 szabadidős képzés, kulturális képzés, szintekben meg nem határozott képzések, stb.)

Humán-egészségügyi ellátás (fekvőbeteg-ellátás, egészségügyi intézmények, fogorvosi ellátás, idősek és

 fogyatékosok bentlakásos ellátása, szociális központok, stb.)

Művészeti, szórakoztató tevékenység, sport, szabadidő (kulturális intézmény, színház, múzeum, levéltár, könyvtár,

 botanikus és állatkert, természetvédelmi rezervátum, vidámpark, tematikus park, fogadóiroda, sportlétesítmény,
fitneszklub, hajókikötő, stb.)
Egyéb szolgáltatás (tagszervezetek, egyesületek, szakszervezetek, vallási szervezetek, politikai szervezetek,

 vegytisztítók, fodrászatok, szépségszalonok, temetkezés és kiegészítő szolgáltatás, számítógép- és kommunikációs
berendezések javítása, bútor-, ruha-, cipő-, villamos készülék-, ékszer-, órajavítás, stb.)

 Háztartási alkalmazottat foglalkoztató magánháztartás; háztartás termék-előállítása, szolgáltatása saját fogyasztásra
 Területen kívüli szervezet (külföldi diplomáciai és konzuli képviselet, nemzetközi szervezetek, stb.)

32. Mely kategória írja körül a legjobban az Ön tevékenységi státuszát az augusztus 25. és 31. közötti
időszakban?
 Diák, vagy egyetemi hallgató.

 Háziasszony.

 Saját fogyasztásra termel javakat.

 Nyugdíjas.

 Munkaképtelen.

 letartóztatásban, nevelési intézkedések alatt, stb.

 Munkaképes, de pillanatnyilag nem dolgozik.

 Egyéb

Börtönbüntetés letöltése alatt vagy előzetes
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33. A munkavégzés helye
 Horvátország

 Külföld

(33.) A munkavégzés megyéje

(33.) A munkavégzés városa/járása

(33.) A munkavégzés települése

(33.) A munkavégzés utcája

(33.) A munkavégzés házszáma és kiegészítése

(33.) A munkavégzés országa

34. Milyen gyakran utazik vissza a munkavégzés helyéről a lakhelyére?
 Naponta (vagy többször hetente)

 Hetente

 Ritkábban (havonta, évente, néha)

 Otthonról dolgozik

35. A munkahelyre történő mindennapi utazás módja (egy eszközt megadni, amellyel a legnagyobb
távolságot tesz meg)
 Személygépjármű (a személy vezet)

 Személygépjár-mű (a személy utas)

 Autóbusz

 Villamos

 Vonat

 Kerékpár

 Motorkerékpár

 Egyéb utazási mód (hajó, stb.)

 Gyalog
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36. Mi a fő megélhetési forrása? (válassza ki az utóbbi 12 hónapra vonatkozó fő jövedelemforrását)
 Munkavégzésből származó jövedelem

 Nyugdíj

 Vagyonból származó jövedelem

 Szociális juttatások

 Egyéb jövedelmek

 Mások időközönkénti támogatása

 Jövedelem nélkül

37. Megsérült-e, vagy megsebesült-e a személy, mint polgár a Honvédő háború körülményeivel
kapcsolatosan?
 Igen

 Nem

38. Elesett-e, vagy eltűnt-e a Honvédő háború körülményeivel kapcsolatosan a személy, mint polgár
apja/anyja, házastársa, gyermeke, testvére, nagyszülője, unokája?
 Igen

 Nem

38a. Hány ilyen személy van?

38b.1. Az elesett/eltűnt polgári
személy vezetékneve

38b.2. Az elesett/eltűnt polgári
személy utóneve

Megjegyzés
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38b.3. Születési dátum

