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Flash 213 – Awareness of Citizen’s rights
Q1. Ez a felmérés az európai uniós állampolgárságról szól. Ismerős Önnek az “európai
uniós állampolgár” kifejezés?
- Igen, és tudja mit jelent..................................................................... 1
- Igen, hallott róla de nem biztos a jelentésében ................................ 2
- Nem, soha nem hallott az “európai uniós állampolgár” kifejezésről. 3
- [NT/NV] ............................................................................................. 9

Q2. Mennyire érzi magát jól tájékozottnak az európai uniós állampolgárként Önt
megillető jogokkal kapcsolatban?
CSAK EGY VÁLASZ LEHETSÉGES
- Nagyon jól tájékozott ........................................................................ 4
- Jól tájékozott..................................................................................... 3
- Nem jól tájékozott ............................................................................. 2
- Egyáltalán nem tájékozott ................................................................ 1
- [NT/NV] ............................................................................................. 9

Q3. Felsorolnék néhány állítást, kérem mondja meg hogy igaz vagy hamis az állítás:
SORONKÉNT EGY VÁLASZ
- Igaz.................................................................................... 1
- Hamis ................................................................................ 2
- [NT/NV .............................................................................. 9

a. Azt, hogy európai uniós állampolgár legyen, azt Önnek kérnie kell ......... 1 2 9
b. Ön egyszerre európai uniós és magyar állampolgár................................ 1 2 9
c. Ha akarja, dönthet úgy, hogy ne legyen európai uniós állampolgár......... 1 2 9

Q4. Valójában minden EU tagállam állampolgára egyben “európai uniós állampolgár”
is. Ön szerint milyen jogai vannak egy európai uniós állampolgárnak?
SORONKÉNT EGY VÁLASZ
- Igen, van ilyen joga ......................................................... 1
- Nem, nincs ilyen joga......................................................... 2
- [NT/NV].............................................................................. 9

a) Az Európai Unió állampolgárának joga van bármelyik európai
uniós tagállam területén lakni, bizonyos feltételek mellett.................... 1 2 9
b) Az Európai Unió állampolgárának joga van megszerezni annak
a tagállamnak az állampolgárságát, ahol legalább öt éve él................ 1 2 9
c)

Az Európai Unió állampolgárának joga van panaszt tenni az
Európai Bizottságnál, az Európai Parlamentnél és az Európai
Ombudsmannál..................................................................................... 1 2 9

d) Egy másik tagállambeli de Magyarországon élő európai uniós
állampolgárnak joga van szavazni vagy jelöltetni magát a
magyarországi önkormányzati választásokon...................................... 1 2 9
e) Egy másik tagállambeli de Magyarországon élő európai uniós
állampolgárnak joga van szavazni vagy jelöltetni magát a
magyarországi parlamenti választásokon. ........................................... 1 2 9
f)

Egy másik tagállambeli de Magyarországon élő európai uniós
állampolgárnak joga van szavazni vagy jelöltetni magát a
magyarországi Európai Parlamenti választásokon. ............................. 1 2 9

g) A külföldön tartózkodó európai uniós állampolgárnak joga van
segítséget kérni más európai uniós tagállamok
nagykövetségeitől ha országának nincs nagykövetsége abban
az adott országban. .............................................................................. 1 2 9
h) Az Európai Unió másik tagállamban élő álampolgárának joga
van ugyanolyan bánásmódban részesülni, mint az adott állam
saját állampolgárának........................................................................... 1 2 9

Q5. Ismeri Ön az “Európai Unió Alapvető Jogok Chartáját” (ejtsd: csartáját), amely
garantálja a európai uniós állampolgárok alapvető jogait?
CSAK EGY VÁLASZ LEHETSÉGES
- Igen, és tudja mi az .............................................................................................. 1
- Igen, hallott róla, de nem biztos benne, hogy mi az............................................. 2
- Nem, soha nem hallott az “Európai Unió Alapvető Jogok Chartájáról” ............... 3
- [NT/NV]................................................................................................................. 9

D1.

A kérdezett neme [NE OLVASD FEL - JELÖLD A MEGFELELŐT]
[1]
[2]

D2.

Hány éves Ön?
[_][_]
[00]

D3.

éves
[válaszmegtagadó/nincs válasz]

Hány éves volt Ön amikor befejezte a nappali tagozaton folytatott tanulmányait?
[ÍRD BE HOGY HÁNY ÉVES VOLT AMIKOR ABBAHAGYTA A TANULMÁNYAIT]
[_][_]
[00]
[01]
[99]

D4.

Férfi
Nő

éves
[MÉG MINDIG NAPPALI TAGOZATOS KÉPZÉSBEN RÉSZESÜL]
[SOHA NEM VETT RÉSZT NAPPALI TAGOZATOS OKTATÁSBAN]
[válaszmegtagadó/nincs válasz]

A jelenlegi foglalkozását illetően, mit mondana, azt, hogy ön vállakozó, alkalmazott,
fizikai dolgozó, vagy azt mondaná, hogy ön nem dolgozik? Ez azt jelenti, hogy Ön...
[HA MEGVAN A VÁLASZ A FŐ KATEGÓRIÁRA, OLVASD FEL AZ AHHOZ TARTOZÓ
ALKATEGÓRIÁT - ]
- VÁLLALKOZÓ
Æ i.e. :
- Farmer, mezőgazdaságban dolgozik, erdész, halász ..................................11
- bolt vagy üzlet tulajdonos, kisiparos ..............................................................12
- értelmiségi (jogász, orvos, könyvelő, építész,...) ..........................................13
- cégvezető .......................................................................................................14
- egyéb ..............................................................................................................15
- Alkalmazott
Æ i.e. :
- értelmiségi (alkalmazott orvos, jogász, könyvelő, építész)..........................21
- ügyvezető, igazgató vagy felsővezetés.........................................................22
- középvezető ...................................................................................................23
- köztisztviselő ..................................................................................................24
- irodai alkalmazott ...........................................................................................25
- egyéb alkalmazott (eladó,ápoló, stb...)..........................................................26
- egyéb ..............................................................................................................27
- Fizikai dolgozó
Æ i.e. :
- műszakvezető / csoportvezető .....................................................................31
- Fizikai dolgozó................................................................................................32
- Egyéb fizikai dolgozó .....................................................................................33
- egyéb ..............................................................................................................34
- Nem dolgozik
Æ i.e. :
- háztartásbeli ...................................................................................................41
- diák (nappali tagozatos).................................................................................42
- nyugdijas .......................................................................................................43
- munkát keres..................................................................................................44
- egyéb ..............................................................................................................45
- [Válaszmegtagadó] ...........................................................................................................99

D6. Azt mondaná, hogy Ön ......-ban/ben él?
- fővárosban és környékén............................................................................ 1
- egyéb város/városi központban.................................................................. 2
- falun él ......................................................................................................... 3
- [Válaszmegtagadó] ..................................................................................... 9

