Módszertani magyarázatok a A típusú
népszámlálási űrlaphoz

(3. szint)

A jelenlegi tartózkodási hely a tényleges lakóhelye 2021. január 1-ével, amely
megegyezhet, de nem kell, hogy megegyezzen az állandó lakhelyével.












Az újszülött gyermek esetében a jelenlegi tartózkodási hely az anya jelenlegi
lakóhelye.
A megosztott felügyelet alatt nevelt gyermek esetében (pl., ha a szülők elváltak) a
jelenlegi tartózkodási helyének azt a helyet kell tekinteni, ahol az ideje nagyobb
részét tölti. Ha a gyermek ugyanannyi időt tölt mindkét szülőnél, akkor a gyermek
jelenlegi tartózkodási helyének azon szülő jelenlegi tartózkodási helyét kell tekinteni,
akinél a népszámlálás döntő pillanatában (2021. január 1.) volt.
Ha Ön alapiskolás vagy középiskolás tanuló, és az állandó lakóhelyén kívül
lakik, akkor jelenlegi tartózkodási helyének a család lakóhelyét kell tekinteni
(függetlenül attól, hogy milyen gyakran tér vissza a család lakóhelyére).
Ha Ön főiskolai (egyetemi) hallgató, és az otthonán kívül lakik, akkor jelenlegi
tartózkodási helyének a kollégiumot, diákszállót, bérelt lakást vagy más olyan helyet
kell tekinteni, ahol a szemeszter alatt lakik.
Ha Ön főiskolai (egyetemi) hallgató külföldön, akkor a jelenlegi tartózkodási
helyének az adott országot kell tekinteni.
Ha Ön olyan dolgozó személy, aki a munkavégzés során az otthonán kívül
tartózkodik, és hétvégén tér vissza a család lakóhelyére, akkor jelenlegi tartózkodási
helyének a család lakóhelyét kell tekinteni.
Ha Ön külföldön dolgozó személy, és a családja lakóhelyére minimálisan tér
vissza, akkor jelenlegi tartózkodási helyének az adott országot kell tekinteni.
Ha Ön a fegyveres erők tagja, és laktanyában vagy katonai táborban él, akkor
jelenlegi tartózkodási helyének a családja lakóhelyét vagy egyéb olyan helyet kell
tekinteni, ahol a napi pihenőidő nagy részét tölti.
Ha Ön intézményi létesítményben van elhelyezve (pl. szociális otthon, átmeneti
otthon), akkor jelenlegi tartózkodási helyének az adott létesítmény helyét kell
tekinteni.
Ha Ön hajléktalan, akkor jelenlegi lakóhelyének a népszámlálás helyszínét kell
tekinteni.

Épületjegyzékszám és házszám a házak numerikus megjelölése. Az épületjegyzékszám
a ház egyedi száma minden településen vagy településrészen, fekete színnel jelölve. A
házszám egy utcán belüli egyedi szám, amelyet az utcarendszerrel rendelkező települések
házai kapnak, és általában piros színnel jelölik. Ha a szám két részből áll, akkor az
épületjegyzékszám a házszám elé írt számjegy (pl. Bajkalská 256/8).
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. A keresőmezőbe be kell írni a
települést és a lakatra kattintva meg kell erősíteni. Ezután lehetőség van a tulajdoni lap
keresésére az alábbiak alapján:
a) épületjegyzékszám,
b) utca és házszám,
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c) tulajdoni lap száma,
d) parcellaszám.
A tulajdoni lap a zbgis.skgeodesy.sk oldal bal oldalán, kattintható pdf linkként jelenik meg. A
tulajdoni lap megnyitása után a lakástulajdonos neve alapján kikereshető a lakás száma.
A külföldi tartózkodás és az országba érkezés éve 1980 óta jelenti a személy legalább 12
hónapig tartó folyamatos külföldön való tartózkodása adatait. Adja meg az állam jelenlegi
nevét és az országba való visszaköltözés évét. Ha 1980 óta több országban is élt, az utolsó
külföldi tartózkodása szerinti országot tüntesse fel, és a Szlovák Köztársaságba való utolsó
visszaköltözés évét. A Cseh Köztársaságban való tartózkodás 1993. január 1. előtt nem
tekintendő külföldi tartózkodásnak.
A háztartás tagjai közti kapcsolatok kifejezik a hozzátartozói vagy egyéb, mint
hozzátartozói viszonyt az Önnel egy lakásban élő személlyel vagy személyekkel. Jelölje
meg, kivel élt 2021. január 1-jén a jelenlegi lakóhelyén, ill. állandó lakóhelyén, ha
megegyezik a jelenlegivel (pl. házastárs, lány gyermek, anyós, nagyapa). 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.
A családi állapot a Szlovák Köztársaságban érvényes jogviszonyt fejezi ki a házasság
tekintetében (nőtlen/hajadon, nős/férjezett, elvált, özvegy).
Az élve született gyermekek száma egy számadat az összes élve született gyermeke
számáról. Az élve született gyermekek számába számolja bele a 2021. január 1-je előtt
született összes gyermekét. A kérdést akkor is válaszolja meg, ha gyermektelen nő vagy
gyermektelen férfi („0”-t írjon be).
A legmagasabb befejezett iskolai végzettség azt a legmagasabb szintű végzettséget
jelenti, amelyet 2021. január 1-je előtt sikeresen befejezett a végzettséget igazoló vonatkozó
okmány megszerzésével. A kérdésre akkor válaszoljon, ha betöltötte legalább a 15. életévét.






alapfokú – az alapiskola alsó tagozata, alapiskola vagy speciális iskola 4. évfolyama.
Ide tartozik a népi iskola (nemzeti, általános iskola), a speciális iskola 1. szintje, a
speciális alapiskola alsó és középső szintje – középfokú mentális fogyatékosság,
kisegítő iskola alsó és középső szintje, speciális alapiskola – súlyos mentális
fogyatékosság;
alapfokú – az alapiskola felső tagozata, az alapiskola vagy speciális iskola 9. osztálya,
a nyolcosztályos gimnázium vagy konzervatórium 4. osztálya, a hatosztályos gimnázium
2. osztálya. Ide tartozik a polgári iskola (polgári vagy elemi iskola), a kisegítő iskola felső
vagy munkás szintje, a speciális iskola 2. szintjének befejezése, az alapfokú
végzettséget kiegészítő tanfolyamok, a középiskolában az ötéves oktatási program 1.
osztályának befejezése – az alapiskola 8. osztályából felvett diákok;
középfokú szakirányú (ipari tanulói) végzettség érettségi nélkül – szakmunkásbizonyítvány nélkül (betanulás), 1 éves vagy 1,5 - 2 éves képzés ipari iskolában
záróvizsgával. Ide tartozik a szakmunkásképző, a szakközépiskolák 2 éves oktatási
programja, a gyakorlati iskola, a speciális szakiskola mentális fogyatékossággal élők
számára, a valamikori szakiskola, a vállalati műszaki iskola, egyéves tanulmány a
konzervatóriumban, egyéves tanulmány a lányiskolában, az alsó szakiskola (pl.
mezőgazdasági);
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középfokú szakirányú (ipari tanulói) végzettség érettségi nélkül – szakmunkásbizonyítvánnyal, képzés szakmunkásképzőben vagy szakközépiskolában érettségi
vizsga letétele nélkül – pl. 2 éves tanulmánnyal az ipari iskolákban,
közgazdasági/kereskedelmi, egészségügyi, mezőgazdasági és erdészeti iskolákban. Ide
tartozik a speciális szakiskolai képzés mentális fogyatékossággal élő tanulók számára
(pl. 3 éves képzés gyakorlati vagy közös igazgatású iskolában);
középfokú szakirányú (ipari tanulói) végzettség érettségi nélkül – záróvizsgabizonyítvánnyal, ha egykori szakiskolát végzett (pl. egészségügyi alsó szakiskola,
vállalati műszaki iskola, 2 éves konzervatórium, 3 éves leányiskola, 2 éves kereskedelmi
akadémia);
teljes középfokú végzettség (érettségivel) – szakirányú (ipari tanulói) szakmunkásbizonyítvánnyal, ha szakmunkásképzőt vagy ipari iskolát végzett szakmunkásbizonyítvánnyal és érettségi vizsgával (pl. 5 éves vagy 4 éves tanulmányi szakok
érettségivel). Jelölje meg azt is, ha a munkavállalóknak való középiskolát vagy
vendéglátóipari és idegenforgalmi akadémiát végzett teljes középfokú szakképzés
keretén belül kibővített gyakorlati óraszámmal;
teljes középfokú végzettség (érettségivel) – szakirányú, ha szakközépiskolát végzett
érettségivel (pl. 4 éves ipari, mezőgazdasági, közgazdasági, egészségügyi, pedagógiai,
iparművészeti iskola, konzervatórium). Ide tartozik a felső középfokú ipari iskola, felső
középfokú gazdasági iskola, kereskedelmi akadémia, műszaki iskola, vállalati iskola,
iparművészeti iskola;
teljes középfokú végzettség (érettségivel) – általános, ha gimnáziumot vagy általános
műveltséget nyújtó középiskolát végzett, és tanulmányait érettségi vizsgával fejezte be.
Megjelöli az érettségi vizsgával záruló középfokú végzettséggel rendelkező személy is –
tizenegy és tizenkét éves középiskolák, reálgimnáziumok, líceumok, felső leányiskolák és
munkavállalóknak való középiskolák abszolvense;
felső középfokú szakirányú végzettség – posztszekunder (felépítményi)
érettségivel, ha érettségivel végződő szakközépiskolai végzettséggel rendelkezik a
posztszekunder képzésben elvégzett tanulmányi szakokon, vagy ha szakmai érettségit
szerzett legalább 2 évig tartó posztszekunder képzésen. Ide tartoznak az olyan szakok,
mint pl. gépipar, elektrotechnika, élelmiszer-előállítás, közlekedés, kézműves
vállalkozások és szolgáltatások;
felső középfokú szakirányú végzettség – érettségit követő (képesítő), ha 1-3 éves
érettségit követő képesítő tanulmányt, innovációs tanulmányt, felső szakiskolát vagy
kiegészítő pedagógiai tanulmányt végzett a teljes középfokú szakirányú végzettséggel
rendelkezők számára;
felső középfokú szakirányú végzettség záróvizsgával, felsőfokú oklevéllel, ha
abszolutóriummal (nem érettségivel) záruló érettségit követő specializációs képzést
végzett. Ide tartozik a vállalati intézet, a 8 éves konzervatórium, a konzervatórium vagy 6
éves szakközépiskolai oktatási program 5., 6. vagy annál magasabb évfolyama, humán
és művészeti szakok (pl. okleveles művész);
felsőfokú végzettség 1. szintje (alapképzés) – bakalár, ha elvégezte a felsőfokú
képzés első szintjét Bc. akadémiai címmel;
felsőfokú végzettség 2. szintje (mesterképzés) – magiszteri, mérnöki, doktori, ha
elvégezte a felsőfokú képzés második szintjét, beleértve az államvizsgával vagy
alacsonyabb szintű doktori vizsgával záruló tanulmányokat. Ide tartoznak a Mgr., Ing.,
Ing. arch., JUDr., MUDr., MVDr., RNDr., RSDr., PhDr., PhMr., ThDr., akad. mal., akad.
soch., PaedDr., PharmDr., ThLic. stb. akadémiai címek viselői;
felsőfokú végzettség 3. szintje (doktori képzés) – doktoranduszi (tudományos
képesítés), ha elvégezte a felsőfokú képzés második szintjét (doktoranduszi tanulmányi
programot). Ide tartoznak a PhD., ArtD., doc., prof., CSc., DrSc. stb. akadémiai címek
viselői;
iskolai végzettség nélkül, ha nem végezte el az alapiskola alsó tagozatát vagy nem
végzett iskolát, óvodát, speciális óvodát, alapiskola előkészítő vagy 0. évfolyamát
végzett.
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A foglalkozás a 2021. január 1-jével végzett munka konkrét típusa. A lehető
legpontosabban adja meg a foglalkozását (pl. bolti eladó, gépgyári szerelő (operátor),
fémmegmunkáló, pincér/felszolgáló, közigazgatási alkalmazott vagyonkezelési osztályon,
városi / községi rendőrség tagja, toborzó/recruiter, raktáros stb.). Ha egynél több állása van,
jelölje meg azt a munkát, amelyben a munkahét során több időt dolgozik, vagy amelyből
magasabb jövedelme van.
A munkavégzés helye a 2021. január 1-jén végzett foglalkozással kapcsolatos munkahely
címe. 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 a Szlovák Köztársaságban található, adja meg a kerületet, járást, települést (a
városrész nevét Pozsonyban és Kassán), a településrészt, utcát, épületjegyzékszámot és
házszámot. Ha a munkavégzés helye külföldön van, tüntesse fel az ország nevét.
A munkába vagy iskolába járás a jelenlegi tartózkodási helyéről a munkahelyére vagy
iskolába járás rendszerességére vonatkozó adatokat jelöl. Ha a munkahét során minden nap
ingázik a munkahelyére vagy iskolába a jelenlegi tartózkodási helyéről, jelölje meg, hogy
naponta. Ha a munkahét során nem minden nap ingázik a munkahelyére vagy iskolába a
jelenlegi tartózkodási helyéről, jelölje meg, hogy másként, mint naponta. Ha Ön otthonról
dolgozik vagy egyéni tanulmányi tervvel rendelkező hallgató, szülési szabadságon vagy
gyermekgondozási szabadságon lévő személy, jelölje meg, hogy nem ingázok.
A munkába vagy iskolába járás módja a munkába vagy iskolába járáshoz Ön által
általában használt közlekedési módot jelöli. Ha a munkába vagy iskolába járáshoz több
közlekedési módot használ, egy közlekedési módot jelöljön meg, amelyet az út leghosszabb
szakaszán használ. Annak ellenére, hogy a népszámlálás döntő pillanata munkaszüneti
napra esik, jelölje meg azt a közlekedési módot, amelyet munkanapon / iskolai napon
használna.
A nemzetiség kifejezi az Ön valamely nemzethez vagy etnikai csoporthoz való
tartozását. A nemzetiség meghatározásához nem az állampolgárság, az anyanyelv vagy az
a nyelv a döntő, amelyet túlnyomórészt használ vagy jobban megért, hanem az Ön saját
döntése egy nemzethez vagy etnikai csoporthoz való tartozásáról. Ha egy nemzetiséghez
tartozónak vallja magát, a következő alkérdésben jelölje meg a „nem vallom magam egyéb
nemzetiséghez tartozónak” választ, ha egyéb nemzetiséghez tartozónak is vallja magát,
akkor saját döntése szerint tüntesse azt fel a következő alkérdésben.
A 15 év alatti gyermekek nemzetiségét a szülők nemzetisége alapján kell megjelölni. 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.
Ha egyéb nemzetiséghez tartozónak is vallja magát, akkor saját döntése szerint tüntesse azt
fel. A nemzetiség meghatározásához az állampolgárság nem meghatározó.
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.
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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. Jelöljön meg egy lehetőséget saját belátása szerint. Ha az egyéb lehetőséget
jelöli meg, írja be szavakkal a vallási hovatartozást. A 15 év alatti gyermekek vallási
hovatartozását a szülők döntése alapján kell megjelölni, a szülők kölcsönös megegyezése
alapján.
A vallási hovatartozás nélkül megjelölés alatt az értendő, hogy a lakosnak az egyházak,
vallási közösségek vagy vallások egyikével sincs viszonya/hovatartozása.
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