
Nyilvántartási szám: 1539

A LAKOSAZON L

B Munkakörzet sorszáma KORZET

C Megye MEGYE

D Terület TERUL

E A számlálókörzet száma SZLOK

F A lakás sorszáma LSOR

G A háztartás sorszáma HSOR

H A kikérdezés dátuma DATUMHO DATUMNAP 1 3

I Az összeíró kódja OSSZEIRO

J A személy sorszáma a háztartásban SZSOR

K A válaszoló sorszáma SORSZ

A kérd őív kitöltésének kezdete: KIKEORA óra perc

A program a Gazdasági aktivitási kérd őív alapján elvégzi az alábbi ugratást KIKEPERC

(1) az elmúlt héten végzett legalább 1 óra jövedelmet biztosító munkát

 (Gazdasági aktivitási kérdőív 1. kérdésére "1" a válasz)

(2) van jövedelmet biztosító munkája, de az elmúlt héten ideiglenesen távol volt 

(Gazdasági aktivitási kérdőív 2. kérdésére "1" a válasz és 4/B nem "2")

(3) a múlt héten nem volt munkája, de az elmúlt 12 hónapban volt rendszeres,

 jövedelmet biztosító munkája

VONKOR

1  Az elmúlt 12 hónapban szenvedett  balesetet a munk ahelyén vagy munkavégzése során?

Gondoljon a kisebb  – táppénzzel, munkaid őkieséssel nem járó – balesetekre is.

(1) igen, és a balesetben megsérült

2 Hány sérüléssel járó balesetet szenvedett munkahely én vagy munkavégzése során az elmúlt 

12 hónapban összesen? 

(1) egy MBSZAM

(2) kettő vagy több

3

Milyen jelleg ű volt a munkabaleset, amelyben megsérült?

(1) közlekedési baleset volt MBJELL

(2) egyéb munkahelyi baleset volt 

4 Mely munkájához kapcsolódóan, melyik munkahelyen tö rtént a munkabaleset?

(1) jelenlegi fő munkájában

(2) jelenlegi második munkájában

(3) utolsó főmunkájában 

(4) az egy évvel ezelőtti munkájában (ami nem azonos az előbb említett munkákkal) HOL

(5) egyéb (például egy másik korábbi) munkához kapcsolódóan, éspedig……………… HOLSZ

   .................................................................…………………………….

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

Egységes Lakossági Adatfelvételi Rendszer

Munkaer ő-felmérés és kiegészít ő felvételei

MUNKABALESETEK ÉS MUNKÁVAL KAPCSOLATOS 
EGÉSZSÉGKÁROSODÁSOK                                                                        

2013. II. negyedév

 város, község

AZ ADATSZOLGÁLTATÁS NEM KÖTELEZŐ! AZ ADATGYŰJTÉS STATISZTIKAI CÉLRA TÖRTÉNIK! NYILVÁNTARTÁSI SZÁM: 1539

A KÉRDŐÍV A 15–74 ÉVES, JELENLEG DOLGOZÓ, ILLETVE KORÁBBAN  RENDSZERES JÖVEDELMET BIZTOSÍTÓ MUNKÁT 
VÉGZŐ NÉPESSÉGRE VONATKOZIK

1. KÉRDÉSRE

(4) több mint 12 hónapja volt utoljára rendszeres, 
9/B. KÉRDÉSRE

jövedelmet biztosító munkája

MUNKABALESETEK, MUNKAVÉGZÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ SÉRÜLÉSEK

Csak azokat a baleseteket kell figyelembe venni, amely Önt a szervezett munkavégzés során vagy azzal 
összefüggésben érte, annak helyétől és időpontjától függetlenül. Ide értendő a  foglalkozás körében végzett 
munkához kapcsolódó közlekedés során elszenvedett baleset is, viszont a munkahelyre, illetve a munkahelyről 
történő közlekedés során elszenvedett baleset csak akkor, ha az a munkáltató saját vagy bérelt járművével történt!

(2) igen, de a balesetben nem sérült meg VOLTEB
TOVÁBB A 9/B. KÉRDÉSRE

(3) nem 

MENNYIBEN EGYNÉL TÖBB, SÉRÜLÉSSEL JÁRÓ MUNKABALESETE VOLT AZ ELMÚLT 12 HÓNAPBAN, ÚGY A 
TOVÁBBIAKBAN A LEGUTÓBB ELSZENVEDETT BALESETRE VONATKOZÓAN KÉRJÜK AZ INFORMÁCIÓKAT MEGADNI.

HA MÚLT HÉTEN DOLGOZOTT , TOVÁBB A 8. KÉRDÉSRE. 
HA VOLT JÖVEDELMET BIZTOSÍTÓ MUNKÁJA,  DE BETEGSÉG MIATT NEM DOLGOZOTT  (Gazdasági aktivitási 
kérdőív 3. kérdés 1-es kód), TOVÁBB A 6. KÉRDÉSRE. HA MÁS OKBÓL NEM DOLGOZOTT  (Gazdasági aktivitási 

kérdőív 3. kérdés 2-12-es kód), AKKOR TOVÁBB A 8. KÉRDÉSRE.

1. oldal
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HA MÚLT HÉTEN NEM VOLT MUNKÁJA, TOVÁBB A KÖVETKEZŐ KÉRDÉSRE . 

2. oldal
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5 A balesetben elszenvedett sérülés miatt nincs munká ja?

(1) igen NMUNKB

(2) nem

6 A balesetben elszenvedett sérülés miatt volt távol a munkájától a múlt héten?

(1) igen TAVOLB

(2) nem

7 Várhatóan újra munkába fog állni?

(3) nem tudja

8 Az elmúlt 12 hónapban mennyi ideig nem dolgozott 

a baleset következtében (az ünnepnapokat, pihen őnapokat is beleszámítva)?

Azt az időegységet válassza, amelyben könnyebben tud válaszolni.

A választ naptári napokban, vagy hetekben, vagy hónapokban számolva 

kérjük megadni, vagyis nemcsak a munkanapokat, hanem az ünnepnapokat, BTAVNAP napok száma

pihenőnapokat is beleszámítva.  Ha csak néhány órát  volt távol a munkájától, BTAVHET hetek száma

 vagy a baleset nem okozott munkaidő-kiesést,  a napokhoz 0-át kell kódolni. BTAVHO hónapok száma

A baleset napját kérjük figyelmen kívül hagyni.

9 A/

B/

(1) igen

C/

(1) igen

10

igen (1), nem (2), nem tudja (3)

(01) csont-, ízületi, illetve izompanasz, mely főképp a nyakat, vállat, karokat, csuklót vagy kezet  érintiBCSOP01   (01) 

(02) csont-, ízületi, illetve izompanasz, mely főképp a csípőt, térdet, lábat vagy lábfejet érinti BCSOP02   (02) 

(03) csont-, ízületi, illetve izompanasz, mely főképp a hátat érinti (gerinc-, derékproblémák, stb.) BCSOP03   (03) 

(04) mellkasi és légzőszervi betegség (asztma, bronhitis, légúti allergia stb.) BCSOP04   (04) 

(05) bőrprobléma / megbetegedés BCSOP05   (05) 

(06) hallásprobléma / hallásszervi megbetegedés BCSOP06 (06) 

(07) stressz , depresszió, szorongás BCSOP07 (07) 

(08) fejfájás, látásprobléma, egyéb szembetegség BCSOP08 (08) 

(09) szívbetegség, szívroham, egyéb keringésirendszer-probléma (vérnyomásprobléma, agyvérzés, stb.)BCSOP09 (09) 

(10) vírusos, bakteriális, illetve egyéb fertőzéses megbetegedés BCSOP10 (10) 

(11) gyomor-, máj-, vese- vagy bélprobléma BCSOP11 (11) 

(12) viszeresség BCSOP12 (12) 

(13) egyéb panasz, megbetegedés BCSOP13 (13) 

11 Kérjük adja meg a 10. kérdésnél említett problémái közül azt, amelyet a legsúlyosabbnak ítél. BCSOPE

(2) nem TOVÁBB A 9/A. KÉRDÉSRE

CSAK EGY SORBA KÉRÜNK VÁLASZT

MUNKÁVAL KAPCSOLATOS EGÉSZSÉGKÁROSODÁSOK

Az elmúlt 12 hónap során volt valamilyen egészségi problémája a munkabalesetben elszenvedett sérülésen  túl? 

(1) igen TOVÁBB A 9/C. KÉRDÉSRE

TOVÁBB A 8. KÉRDÉSRE

TOVÁBB A 7. KÉRDÉSRE

TOVÁBB A 8. KÉRDÉSRE

(1) igen
UJRAM

VOLTEKA
(2) nem HA VAN MUNKÁJA, TOVÁBB A 18. KÉRDÉSRE. EGYÉBKÉNT VÉGE A 

KIKÉRDEZÉSNEK A/

Az elmúlt 12 hónap során volt valamilyen egészségi problémája? 

VOLTEKB
(2) nem HA VAN MUNKÁJA, TOVÁBB A 18. KÉRDÉSRE. EGYÉBKÉNT VÉGE A 

KIKÉRDEZÉSNEK B/

Ezek közül volt olyan egészségi problémája, melyet a jelenlegi, vagy a korábbi munkavégzés feltételei,  
körülményei okoztak, vagy a már meglév ő tüneteit súlyosbították?

MUNKATOL
(2) nem HA VAN MUNKÁJA, TOVÁBB A 18. KÉRDÉSRE. EGYÉBKÉNT VÉGE A 

KIKÉRDEZÉSNEK C/

Az alábbiakban felsorolt egészségi problémák közül jelölje igennel 
azokat, melyeket Ön szerint az elmúlt 12 hónap sorá n a munkavégzés 
feltételei, körülményei okoztak, illetve súlyosbíto ttak:

MINDEN SORBA KÉRÜNK VÁLASZT

HA CSAK EGY EGÉSZSÉGI PROBLÉMÁT JELÖLT  (csak egy esetben "igen" a válasz), TOVÁBB A 12. KÉRDÉSRE

3. oldal
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4. oldal
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12

(1) igen, jelentős mértékben 

(2) igen, kisebb mértékben KORL

(3) nem

13

(1) jelenlegi fő munkája

(2) jelenlegi második munkája

(3) utolsó főmunkája (ezt a kódot csak akkor jelölje, ha jelenleg nincs munkája)

(4) az egy évvel ezelőtti munkája (ami nem azonos az előbb említett munkákkal) OKAE

(5) egyéb (például egy másik korábbi) munkája, éspedig…………….. OKAESZ

14 A legsúlyosabb egészségi probléma miatt nincs munká ja?

(1) igen

(2) nem NMUNKE

15 A legsúlyosabb egészségi probléma miatt volt távol a munkájától a múlt héten?

(1) igen TAVOLE

(2) nem

16 Várhatóan újra munkába fog állni?

(1) igen

(2) nem UJRAE

(3) nem tudja

17

az említett, legsúlyosabb egészségi probléma miatt (az ünnepnapokat, pihen őnapokat is beleszámítva)?

Azt az időegységet válassza, amelyben könnyebben tud válaszolni.

A választ naptári napokban, vagy hetekben, vagy hónapokban számolva kérjük ETAVNAP napok száma

megadni, vagyis nemcsak a munkanapokat, hanem az ünnepnapokat, ETAVHET hetek száma

pihenőnapokat is beleszámítva! Ha csak néhány órát volt távol a munkától, vagy ETAVHO hónapok száma

az egészségi probléma nem okozott munkaidő-kiesést, a napokhoz 0-át kell kódolni.

18 Munkája során jelent ős mértékben van kitéve  az alábbi tényez őknek, 

melyek kihatnak fizikai egészségére? igen (1), nem (2), nem tudja (3)
(1) kedvezőtlen, kényszertesttartás és -mozdulat EKOK1 (1)

(2) nehéz tárgyak, terhek emelése EKOK2 (2)

(3) zaj- és rezgésártalom EKOK3 (3)

(4) kémiai anyagok, por, füst, gázok EKOK4 (4)

(5) a szemet erősen megerőltető tevékenységek EKOK5 (5)

(6) balesetveszély, sérülésveszély EKOK6 (6)

(7) klímaberendezés okozta ártalmak EKOK7 (7)

(8) szabadban végzett munkából adódó ártalmak (UV sugárzás, hőség, hideg idő stb.) EKOK8 (8)

HA MÚLT HÉTEN DOLGOZOTT, VAGY

MÁS OKBÓL VOLT TÁVOL MUNKÁJÁTÓL (Gazdasági aktivitási kérdőív 3. kérdés 2-12-es kód)  TOVÁBB A 17. 
KÉRDÉSRE.

BETEGSÉG MIATT VOLT TÁVOL MUNKÁJÁTÓL (Gazdasági aktivitási kérdőív 3. kérdés 1-es kód), ÉS 6. KÉRDÉS 2-ES 
KÓD  TOVÁBB A 15. KÉRDÉSRE. 

HA MÚLT HÉTEN NEM VOLT MUNKÁJA, TOVÁBB A KÖVETKEZŐ KÉRDÉSRE . 

TOVÁBB A 16. KÉRDÉSRE

BETEGSÉG MIATT VOLT TÁVOL MUNKÁJÁTÓL (Gazdasági aktivitási kérdőív 3. kérdés 1-es kód), ÉS 6. KÉRDÉS 1-ES 
KÓD, VAGY

Korlátozza Önt szokásos, mindennapi tevékenységében  a munkájában, vagy a munkáján kívül a fent említet t 
legsúlyosabbnak vélt egészségi probléma?

Melyik munkája, munkahelye játszott leginkább szere pet az említett legsúlyosabb egészségi probléma 
kialakulásában, súlyosbodásában?

HA AZ ELMÚLT 12 HÓNAPBAN VOLT MUNKÁJA, TOVÁBB A 17. KÉRDÉSRE. 
EGYÉBKÉNT VÉGE A KIKÉRDEZÉSNEK.

TOVÁBB A 17. KÉRDÉSRE

HA VAN MUNKÁJA, TOVÁBB A 18. KÉRDÉSRE. EGYÉBKÉNT VÉGE A KIKÉRDEZÉSNEK

Az elmúlt  12 hónap során összesen mennyi ideig nem  dolgozott CSAK EGY SORBA KÉRÜNK VÁLASZT

AMENNYIBEN JELENLEG NINCS JÖVEDELMET BIZTOSÍTÓ MUNKÁJA,  VÉGE A KIKÉRDEZÉSNEK

 FIZIKAI ÉS MENTÁLIS KOZKÁZATI TÉNYEZŐK A MUNKÁBAN

MINDEN SORBA KÉRÜNK VÁLASZT

HA 1-6 TÉNYEZŐKNÉL MINDEN ESETBEN "NEM" VAGY "NEM TUDJA" A VÁLASZ, VAGY  CSAK EGY ESETBEN 
"IGEN" A VÁLASZ, TOVÁBB A 21. KÉRDÉSRE

5. oldal
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19 Az előző kérdésnél megelölt tényz ők közül melyik veszélyezteti leginkább fizikai egés zségét? LEGEKOK

20 A 18. kérdésnél megjelölt tényez ők közül melyiket jelölné meg második legfontosabbké nt, ami 

 veszélyezteti egészségét? ("7" vagy "8" válasz itt nem adható) LEGEKOK2

21

hatásoknak, melyek szellemileg, lelkileg hátrányosa n érintik? igen (1), nem (2), nem tudja (3)
(1) túl szoros határidők, túlságosan sok elvégzendő munka, vagy gyakori túlórázás LELKI1 (1)

(2) tettlegesség, erőszak, bántalmazás, illetve az ezekkel való fenyegetőzés LELKI2 (2)

(3) durva bánásmód LELKI3 (3)

(4) lelki megfélemlítés LELKI4 (4)

(5) zaklatás vagy molesztálás LELKI5 (5)

22 Az előző kérdésnél jelölt hatások közül melyiknek van  legi nkább kitéve a munkahelyén? LEGLELKI

A kérd őív kitöltésének vége: KIVEGORA KIVEGPER óra perc

HA A VÁLASZ 7 VAGY 8, ÉS A 18. KÉRDÉS 1-6 KÉRDÉSEI KÖZÜL LEGALÁBB KÉT ESETBEN "IGEN" A VÁLASZ, 
TOVÁBB A KÖVETKEZŐ KÉRDÉSRE, EGYÉBKÉNT TOVÁBB A 21. KÉRDÉSRE

HA MINDEN ESETBEN "NEM" A VÁLASZ, VAGY CSAK EGY ESETBEN "IGEN" A VÁLASZ, VÉGE A KIKÉRDEZÉSNEK

Munkája során jelent ős mértékben van kitéve  az alábbi MINDEN SORBA KÉRÜNK VÁLASZT

6. oldal


