
4. kérdés Migráció 
 
4/A kérdés Melyik országban született (az országok jelenlegi területét figyelembe 

véve)? 
  

Ha a megkérdezett Magyarországon született, a kikérdezést a 4/E kérdéssel kell 
folytatni. 

  
4/B kérdés Ha nem Magyarországon született, melyik országban? 
 
 A megkérdezett bemondása alapján kell kódolni, az országok jelenlegi területét 
figyelembe véve. (Pl. kassai születésűnél az ország Szlovákia, prágai születésűnél az ország 
Csehország.) 

A Függelékben lévő II. sz. segédletnek megfelelően kérünk kódolni. Az országkódok 
meghatározásához segítséget nyújtó segédletben minden országhoz tartozik betűjel. A 
kódnégyzetek kitöltésekor az országok betűjelét kérjük kódolni. Abban az esetben, ha nem 
ismeretes az ország, akkor – az európai országok kivételével – továbbra is használható a 
tömbszám.  

A „2”-es kódszám beírása után jegyezzük be – esetleg rövidítve – az ország nevét, 
majd otthon kódoljuk a „B” jelű kódnégyzetbe. 
  
4/C. kérdés Hány éve tartózkodik Magyarországon?  
 

A nem Magyarországon születetteknél a „C” jelű kódnégyzetbe kódoljuk az itt 
tartózkodás évét  01–98-ig. A megkezdett évek számát kell kódolni, pl. „01”-et, ha kevesebb 
mint 1 éve tartózkodik Magyarországon, „02”-t, ha kevesebb mint 2 éve, de több mint 1 éve 
stb. 
  
4/D. kérdés Összesen hány évet töltött Magyarországon? 
 
 Csak azt az időszakot kell figyelembe venni, amikor a megkérdezettnek 
Magyarországon volt a lakhelye. Tehát figyelmen kívül kell hagyni azt az időt, amikor a 
megkérdezett turistaként járt az országban vagy csupán látogatóba érkezett a rokonaihoz. 
 A megkezdett évek számát kell kódolni, pl. „01”-et, ha kevesebb mint 1 éve 
tartózkodik Magyarországon, „02”-t, ha kevesebb mint 2 éve, de több mint 1 éve stb. 
 Ha az itt tartózkodást a megkérdezett megszakította, akkor csak az egy évnél hosszabb 
távollétet kell a számításnál figyelmen kívül hagyni, az annál rövidebb távollét esetén, az itt 
tartózkodás folyamatosnak tekintendő. Például: 

a) A megkérdezett 6 hónapi itt tartózkodás után elhagyta az országot 2 évre, majd 
visszatért, és 3 éve újra itt lakik. Ebben az esetben a Magyarországon töltött évek száma: 6 
hónap + 3 éve = 3,5 év, tehát „04”-et kell kódolni. 

b) A megkérdezett 6 hónapi itt tartózkodás után elhagyta az országot 9 hónapra, majd 
visszatért, és 5 éve újra itt lakik. Ebben az esetben a Magyarországon töltött évek száma: 6 
hónap + 9 hónap + 5 év = 6 év és 3 hónap, tehát „07”-et kell kódolni.  
 
4/E. kérdés Melyik országban született az apja? 
 
 Ha az apa Magyarországon született, vagy a megkérdezett nem tudja, akkor a 
kikérdezést a 4/G kérdéssel kell folytatni. Amennyiben nem Magyarországon született, úgy a 



3-as vagy 4-es kódot kell választani, annak megfelelően, hogy magyar vagy nem magyar 
nemzetiségiként született. 
 A kérdés a törvényes apára vonatkozik. Örökbefogadott gyermeknél az örökbefogadó 
apa születési országát kérdezzük. 
 
4/F. kérdés Ha nem Magyarországon született az apja, mely országban? 
 
 Az ország beírásánál ugyanúgy kell eljárni, mint a 4/B kérdésnél. 
 
4/G. kérdés Melyik országban született az anyja? 
 

Ha az anya Magyarországon született, vagy a megkérdezett nem tudja, akkor a 
kikérdezést az 5. kérdéssel kell folytatni. Amennyiben nem Magyarországon született, úgy a 
3-as vagy 4-es kódot kell választani, annak megfelelően, hogy magyar vagy nem magyar 
nemzetiségiként született. 
 A kérdés a törvényes anyára vonatkozik. Örökbefogadott gyermeknél az örökbefogadó 
anya születési országát kérdezzük. 
 
4/H. kérdés Ha nem Magyarországon született az anyja, mely országban? 
 
 Az ország beírásánál ugyanúgy kell eljárni, mint a 4/B kérdésnél. 
 
5. kérdés Állampolgárság 
  
5/A kérdés Milyen állampolgárságú? 
 

A megkérdezett bemondása alapján kell kódolni. Először kódoljuk, hogy a megkér- 
dezett magyar vagy nem magyar állampolgárságú. Magyar állampolgárságúaknál az „A” jelű 
kódnégyzetbe „1”-et kódolunk, más állampolgárságúaknál „2”-est. Magyar állampolgárként 
kódoljuk azokat a kettős állampolgárokat, akiknek egyik állampolgárságuk magyar, és állandó 
lakóhelyük Magyarországon van.  

A nem magyar állampolgárságúak esetében („2”-es kód) a kikérdezést az 5/D 
kérdéssel kell folytatni. 

 
5/B kérdés Születése óta magyar állampolgár? 
 
 Az „igen” választ adók (1-es kód) esetében a kikérdezést a 6. kérdéssel kell folytatni. 
 
5/C kérdés A magyar állampolgárság megszerzésének éve 
 
 Ha a megkérdezett nem tudja a megszerzés évét, a négyjegyű kódnégyzet üresen 
marad. 

A kikérdezést a 6. kérdéssel kell folytatni. 
 
 


