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ÉNYER-ben nyilvántartott, közjegyző előtt regisztrált élettársi kapcsolatokról nem készül 
statisztikai vagy demográfiai kimutatás, elemzés.

Végül természetesen vannak de facto élettársi kapcsolatokban élők, vagyis olyan, házas-
ságkötés nélkül tartósan házasságszerű kapcsolatban élő személyek, akik magukat – például 
a népszámlálás alkalmával – ehhez a csoporthoz tartozónak sorolták. (Függetlenül attól, 
hogy az összeírás eszmei időpontjában tényleges közös háztartásban éltek-e élettársukkal 
vagy sem, lásd a népszámlálási kérdőív 12.2 kérdését.)

Mérési példa: A 2011. évi népszámlálás bejegyzett és de facto élettársi kapcsolatra vonat-
kozó kérdései

Házasságon kívüli születések aránya 

A házasságon kívüli születések százalékos arányát úgy számoljuk ki, hogy a gyermek szü-
letésekor hivatalosan nem házas családi állapotú nők (hajadonok, elváltak és özvegyek) 
által élve szült gyermekek számát az összes élveszületéshez viszonyítjuk. Ez az arány tehát 
nem egyezik meg azon gyermekek arányával, akik egyszülős családba születtek, és nem 
veszi figyelembe a tényleges családi helyzetet sem. Vannak például – nem elhanyagolható 
számban – házas, de különböző okokból (például külföldi munkavállalás) nem együtt élő 
párok, élettársi kapcsolatban élő hajadonok, elváltak vagy özvegyek.

Számítási példa:

A 2011-es népszámlálás eredményei szerint Magyarországon már 910 292 személy élt 
élettársi kapcsolatban, míg 1990-ben csak 250 652 fő nyilatkozott így. Ugyanakkor 

ugyanebben az időszakban 25 197 főről 17 802 főre csökkent azok száma, akik jogilag 
fel nem bontott házasságuk mellett élnek más személlyel élettársi kapcsolatban.
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6.  Hol volt a születéskori lakcíme?

település (város, község), Budapesten kerület is, 
külföldi lakcím esetén az ország jelenlegi megnevezése

5.  Hol lakott előzőleg életvitelszerűen?

település (város, község), Budapesten kerület is, 
külföldi lakcím esetén az ország jelenlegi megnevezése

I. Demográfia

Személyi kérdőív
Az adatszolgáltatás a 2009. évi CXXXIX. törvény alapján kötelező!

Az adatok kizárólag statisztikai célra használhatók!

KÖZPONTI
STATISZTIKAI

HIVATAL

2.  Születési ideje:

. év . hónap . nap

Azonosító: A személy sorszáma a lakásban:
A lakáskérdőív 1. oldaláról 
kell átmásolni.

1.  Neme:

férfi ... nő ...1 2

3.  Állampolgársága:

magyar ...........................

hontalan .........................

magyar és külföldi, 
mégpedig: ...................... 2

nem magyar, mégpedig: 3

4

2 3 4

1

0

4.  A lakáskérdőíven szereplő címre vonatkozó adatok

4.1.  A cím az Ön

tartózkodási helye (bejelentett ideiglenes lakcíme) .....................

lakóhelye (bejelentett állandó lakcíme) .......................................

nem bejelentett lakcíme...............................................................

az egész lakást bérli vagy a bérlő rokona ...................................

a lakás egy részét bérli ................................................................

más jogcímen ..............................................................................

4.2.  Milyen jogcímen lakik itt?

tulajdonos vagy rokona, haszonélvező........................................

születése óta ......................................................

. év . hónap óta

4.3.  Mióta lakik itt?

7. kérdés

1

2

3

1

2

3

4

0

nincs ............................................

van, lakóhelyként bejelentett 
(állandó) lakcíme .........................

van, tartózkodási helyként 
bejelentett (ideiglenes) lakcíme...

van, nem bejelentett lakcíme.......

van, külföldön ..............................

7.  
Ha van, hol? (Több lakcím esetén mindet írja be!)
Van a lakáskérdőíven szereplő címen kívül máshol is lakcíme? 

település (város, község), Budapesten kerület is, 
külföldi lakcím esetén az ország megnevezése

9.1. kérdés

1

2

3

4

1

2 3 4

0

8.  Melyik lakcímén él életvitelszerűen?

tartózkodási helyén (bejelentett ideiglenes lakcímén) ......................

lakóhelyén (bejelentett állandó lakcímén) .........................................

nem bejelentett lakcímén ..................................................................

külföldön............................................................................................

1

2

3

4

9.1.  
mai területén kívül? Ha többször is élt az ország mai területén 
kívül, az utolsóra vonatkozóan válaszoljon!

Élt-e valaha legalább egy évig folyamatosan Magyarország 

9.2.  
Magyarországra?
Mikor tért vissza, vagy mikor költözött ténylegesen 

nem ....................................

igen, az ország jelenlegi 
megnevezése: ....................

10. kérdés

. év . hónap

0

10.  Mi a törvényes családi állapota?

nőtlen, hajadon ..............................

házas .............................................

özvegy ...........................................

elvált ..............................................

bejegyzett élettárs .........................

özvegy bejegyzett élettárs .............

elvált bejegyzett élettárs ................

Csak a 2009. július 1. után 
bejegyzett azonos nemű 
élettársaknál jelölhető!

1

2

3

4

5

6

7

11.  Ha házas,

11.1.  a jelenlegi házasság megkötésének időpontja:

11.2.  házastársával együtt él?

. év . hónap

igen .... 13. kérdés nem... 01

12.  Van élettársi kapcsolata?

12.1.  van, a jelenlegi élettársi kapcsolatának kezdete:

nincs... 13. kérdés

. év . hónap A bejegyzett, illetve a nem 
bejegyzett élettársi kap-
csolat adatait is adja meg!

igen ....

12.2.  élettársával egy lakásban él?

0

1 nem... 0

3.1.3
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2013-ban Magyarországon az élveszületések 46,2 százaléka történt  
házasságon kívül. Ez az arány jelenleg kismértékben haladja meg az EU-átlagot, 

ugyanakkor jelentős növekedést jelez: 1989-ben az anyák még csupán  
12,4 százaléka volt nem házas családi állapotú gyermeke születésekor.

× 100 = × 100 = 46,2
Az adott évi nem házas nők élveszületéseinek száma

Összes élveszületés száma
40 951
88 689
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