
NÉPSZÁMLÁS – Kisszótár a kérdőívekhez 
 
 
háztartás – Az egy lakásban/házban lakó személyek közössége (szülők, gyerekek, nagyszülők, egyéb 
rokonok), akik a mindennapi költségeket közösen viselik. Tehát e közösség tagjainak jövedelméből 
(munkabér, nyugdíj, fogyatékossági támogatás… stb.) közösen fizetik a kiadásokat, mint pl. 
élelmiszervásárlás, áramdíj, vízdíj… stb.  
 
közterület – Olyan nyilvános hely, ahol bárki közlekedhet (utca, park… stb.) Ha lakcímben kérdezik, 
arra kíváncsiak, hogy az adott településen belül mi a neve a közterületnek és milyen típusú. Például 
Rákóczi út, Petőfi tér… stb.  
 
életvitelszerűen - Aki életvitelszerűen használja a lakást/házat, az többnyire abban a 
lakásban/házban él. Tehát onnan megy dolgozni, iskolába, utána oda megy haza. Ott mos, eszik, 
alszik, tévézik… stb., tehát az a lakás/ház, ahol éli a mindennapjait.  
 
idényszerűen - Vannak olyan házak/lakások, ahova csak időszakonként mennek a tulajdonosok, de a 
mindennapjaikat nem ott élik. Például a Balaton partján sok olyan üdülő van, ahova csak nyáron 
járnak a tulajdonosok, de sokaknak van ún. vidéki háza nyugodt, természetközeli környezetben, 
ahová hétvégente járnak pihenni. Ezeket tehát idényszerűen használják.   
 
nem bejelentett lakcím – Lehet, hogy valaki olyan lakásban vagy házban lakik, amelynek a címe nem 
szerepel a lakcímkártyáján, mert nem jelentette be az okmányirodában, hogy ott él. Még ha 
életvitelszerűen ott él, akkor sem lesz ez a hivatalos lakcíme, mert nincs bejelentve.  
 
jogcím – A lakhatás jogcíme azt jelenti, hogy milyen jogon lakik valaki a lakásban vagy házban. Lehet 
valaki a lakás tulajdonosa, vagy bérlője, vagy a tulajdonos/bérlő közeli rokona. De az is lehet, hogy 
egy ismerős megengedi, hogy a lakásában lakjon valaki.  
 
állampolgárság - Az állampolgárság azt jelenti, hogy valaki egy államnak a tagja, polgára, és emiatt 
jogai és kötelezettségei vannak. Például az állampolgárnak választójoga van, , vagy ha más országban 
tartózkodik, jogosult a saját országa segítségére, védelmére. Háborús helyzetben pedig kötelezhető 
lehet az állampolgár, hogy védje meg az országát. 
 
nemzetiség – Egy állam területén élő kisebb – más nyelvet használó – népcsoport, amelyet összeköt 
a közös történelem, nyelv, hagyományok és kultúra. Magyarország 13 nemzetiséget ismer el, ezek: a 
bolgár, a görög, a horvát, a lengyel, a német, az örmény, a roma, a román, a ruszin, a szerb, a szlovák, a 
szlovén és az ukrán nemzetiség. 
 
bejegyzett élettárs - Magyarországon nincs lehetőség arra, hogy két férfi, vagy két nő házasságot 
köthessen, helyette ún. bejegyzett élettársi kapcsolatot köthetnek. A felek ugyanúgy 
anyakönyvvezető előtt tesznek nyilatkozatot, mint a házasságnál, de ez csak azonos nemű párok (két 
férfi vagy két nő) esetén lehetséges.  
 
képzési forma – A tanulmányok  témakörben merülhet fel az a kérdés, hogy milyen képzési formában 
tanul valaki. Nappali képzésről akkor beszélünk, ha valaki heti öt napból álló tanítási hét keretében 
tanul munkanapokon napközben. Vannak azonban, akik például munka mellett tanulnak, így nekik 
nincs idejük arra, hogy munkanapokon iskolába járjanak, és ott töltsék az egész napot. Ezért sok 
esetben lehetőség van esti, vagy levelező képzésre jelentkezni. Ezekben az esetekben kevesebb a 
tanórájuk, és az órák többsége munkanapokon este és/vagy hétvégén van.  
 



digitálisan végzett tevékenység – Számítógépen, vagy más hasonló elektronikus eszközön (pl. 
okostelefon, tablet) végzett tevékenység, mint például az internetezés, online filmnézés, online 
vásárlás, programozás… stb.  
 
alkalmazott –  Az alkalmazott olyan munkavállaló, akinek van főnöke, aki munkát és a munkáért 
fizetést ad neki.   
 
alkalmi munkavállaló – Olyan munkavállaló, aki nem folyamatosan dolgozik, hanem csak 
alkalomszerűen pár napot. Gyakori az alkalmi munka a mezőgazdaságban, ha a munkavállaló például 
csak nyáron az aratásban, vagy ősszel a szüretelésben végez munkát.   
 
közmunkás – Olyan munkavállaló, akinek a munkát és a fizetést állam vagy az önkormányzat adja, 
közfoglalkoztatás keretében. Ilyen munka lehet például az útépítés, park rendben tartása.  
 
tartós betegség – Olyan állandó, folyamatos betegség, amely akár több éven keresztül tart, mint 

például a cukorbetegség, vagy magas vérnyomás.  

 
 
 
 


