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Módszertani magyarázatok a A típusú 

népszámlálási űrlaphoz 

2. szint 

 

Jelenlegi tartózkodási hely 

Jelenlegi lakóhely: 

Újszülött gyermek esetében az anya jelenlegi lakóhelye;  

Megosztott felügyelet alatt nevelt gyermek esetében az a hely, ahol az ideje nagyobb 
részét tölti. Ha a gyermek ugyanannyi időt tölt mindkét szülőnél, akkor azon szülő jelenlegi 
tartózkodási helye, akinél a népszámlálás döntő pillanatában (2021. január 1.) volt;  

Alapiskolás vagy középiskolás tanuló esetében a család lakóhelye, függetlenül attól, 
milyen gyakran tér vissza a család lakóhelyére;  

Otthonán kívül lakó főiskolai (egyetemi) hallgató esetében kollégium, diákszálló, bérelt 
lakás vagy más hely; 

Külföldön tanuló főiskolai (egyetemi) hallgató esetében az adott ország;  

Olyan dolgozó személy esetében, aki a munkavégzés során az otthonán kívül lakik és 
rendszeresen jár haza, a család lakóhelye;  

Külföldön dolgozó személy esetében, aki a családja lakóhelyére minimálisan tér vissza, az 
adott ország; 

Fegyveres erők tagja esetében, aki laktanyában vagy katonai táborban él a családja 
lakóhelye vagy egyéb olyan hely, ahol a napi pihenőidő nagy részét tölti;  

Intézményi létesítményben (pl. szociális otthon, idősek otthona, átmeneti otthon...) 
elhelyezett személy esetében az adott létesítmény helye; 

Hajléktalan személy esetében a népszámlálás helyszíne. 

 

Épületjegyzékszám 

Az épületjegyzékszám a ház egyedi száma minden településen vagy településrészen (fekete 
színnel jelölve). 

 

Házszám  

A házszám egy utcán belüli egyedi szám, amelyet az utcarendszerrel rendelkező települések 
házai kapnak (piros színnel jelölve). 

 

Lakás száma 

A lakás száma egy számadat, amelyet a lakó- és családi házak, multifunkcionális, üzemi és 
egyéb épületek tulajdoni lapján tüntetnek fel. A lakás számát a lakástulajdonos címe és neve 
alapján megtudhatja a zbgis.skgeodesy.sk weboldalon. 

 

Külföldi tartózkodás és az országba érkezés éve 1980 óta 
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Folyamatos tartózkodás azt jelenti, hogy a lakos folyamatosan tartózkodik a Szlovák 
Köztársaság területén kívül, több mint 12 hónapig. A Cseh Köztársaságban való 
tartózkodás 1993. január 1. előtt nem tekintendő külföldi tartózkodásnak. 

 

A háztartás tagjai közti kapcsolatok  

A háztartás tagjai közti kapcsolatok kifejezik a hozzátartozói vagy egyéb viszonyt az Önnel 
egy lakásban élő személlyel vagy személyekkel 2021. január 1-jével az Ön jelenlegi 
lakóhelyén. Az egész kérdés a jelenlegi lakóhelyre vonatkozik, amely lehet, de nem kell, 
hogy azonos legyen az állandó lakóhellyel (ugyanúgy, mint az 1. sz. kérdésben). Mind a 
saját, mind a nem saját családtagokat ki kell tölteni, ha egy háztartásban él velük (anya, apa, 
fiú gyermek, lány gyermek). Ha gyermekeivel és/vagy unokáival élt együtt, adja meg azok 
számát. 

 

Családi állapot 

A családi állapot a Szlovák Köztársaságban érvényes jogviszonyt fejezi ki a házasság 
tekintetében (nőtlen/hajadon, nős/férjezett, elvált, özvegy).  

 

Élve született gyermekek száma 

Az élve született gyermekek számába számolja bele a 2021. január 1-je előtt született 
összes gyermekét. Az adat feltüntetendő mind a nők, mind a férfiak esetében. A 
gyermektelen nő vagy gyermektelen férfi „0“-t ír be. 

 

Legmagasabb befejezett iskolai végzettség  

Tüntesse fel azt a legmagasabb szintű végzettséget, amelyet 2021. január 1-je előtt 
sikeresen befejezett a végzettséget igazoló vonatkozó okmány megszerzésével.  A kérdésre 
akkor válaszol, ha betöltötte legalább a 15. életévét. 

 

Foglalkozás  

Tüntesse fel a 2021. január 1-jével végzett munka konkrét típusát. A kérdésre akkor 
válaszol, ha Ön 2021. január 1-jén dolgozó, dolgozó nyugdíjas, szülési szabadságon vagy 
gyermekgondozási szabadságon lévő személy volt és munkaviszonya fennállt. Ha egynél 
több állása van, jelölje meg azt a munkát, amelyben a munkahét során több időt dolgozik, 
vagy amelyből magasabb jövedelme van. 

 

Munkavégzés helye 

Ha gyakran változtatja a munkavégzés helyét (pl. építőmunkás), vagy ha fuvarozásban 
dolgozik, akkor azt jelölje meg, hogy munkavégzés helye cím nélkül. Ha a munkavégzés 
helye külföldön van, tüntesse fel az ország nevét.  

 

Munkába vagy iskolába járás  

Tüntesse fel a munkába vagy iskolába járás periodicitását a jelenlegi tartózkodási helyéről. 
Ha 12 órás műszakban dolgozik (rövid hét, hosszú hét), akkor jelölje meg, hogy másként, 
mint naponta.   
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Munkába vagy iskolába járás módja  

A munkába vagy iskolába járás módja az Ön által leggyakrabban használt közlekedési 
módra vonatkozó adat. Ha a munkába vagy iskolába járáshoz több közlekedési módot 
használ, egy közlekedési módot jelöljön meg, amelyet az út leghosszabb szakaszán használ. 
Ha a munkába vagy iskolába járáshoz több közlekedési módot használ, egy közlekedési 
módot jelöljön meg, amelyet az út leghosszabb szakaszán használ. 

 

Nemzetiség  

A nemzetiség az Ön valamely nemzethez vagy etnikai csoporthoz való tartozása. A 
nemzetiség megállapításában nem meghatározó az állampolgárság, az anyanyelv, sem az a 
nyelv, amelyet többnyire használ.  

Ha az „egyéb” lehetőséget jelöli meg, írja be szavakkal a nemzetiséget. Ha egy másik 
nemzetiséghez is kötődik, feltüntetheti azt az alkérdésben.  

Ha a szülők eltérő nemzetiségűek, a gyermek nemzetiségét a szülők kölcsönös 
megegyezése alapján kell feltüntetni azzal a lehetőséggel, hogy a következő alkérdésben 
kifejezzék egy másik nemzetiséghez való viszonyukat. 

 

Anyanyelv  

Az anyanyelv az a nyelv, amelyen leggyakrabban beszéltek Önnel otthon gyerekkorában. Ha 
gyermekkorában több nyelven beszéltek Önnel otthon, akkor saját belátása szerint jelöljön 
meg egy nyelvet, amelyen leggyakrabban beszélt Önnel az édesanyja (esetleg az apja, 
egyéb hozzátartozója vagy egyéb személy hozzátartozói viszony nélkül). Ha az egyéb 
lehetőséget jelöli meg, írja be az anyanyelvet szavakkal. 

 

Vallási hovatartozás  

A vallási hovatartozás kifejezi az Ön egyházhoz, vallási közösséghez vagy valláshoz való 
viszonyát, vagy egyházban vagy vallási közösségben való tagságát vagy vallási életben való 
részvételét.  

A 15 év alatti gyermekek vallási hovatartozását a szülők vallási hovatartozása alapján kell 
megjelölni, a szülők kölcsönös megegyezése alapján.   


