
  A Megye

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL B Terület

Egységes Lakossági Adatfelvételi Rendszer C A számlálókörzet száma

D A lakás sorszáma

GAZDASÁGI AKTIVITÁSI KÉRD ŐÍV E A háztartás sorszáma

2005 F A kikérdezés dátuma (év, hó, nap)

G Az összeíró kódja

 ......................................................................................... H A személy sorszáma a háztartásban 

 város, község I A válaszoló sorszáma

    AZ ADATSZOLGÁLTATÁS NEM KÖTELEZŐ! AZ ADATGYŰJTÉS STATISZTIKAI CÉLRA TÖRTÉNIK! NYILVÁNTARTÁSI SZÁM: 1539/05

 1. Végzett Ön az elmúlt héten legalább 1 óra jövedelme t biztosító munkát?      

igen (1) __________ A 4. KÉRDÉSRE!

nem (2) 

2. Van Önnek olyan rendszeres, jövedelmet biztosító mu nkája (munkaviszonya),  amelyt ől a múlt héten ideiglenesen 

távol volt? GYERMEKGONDOZÁSI DÍJAT, SEGÉLYT, TÁMOGATÁST KÉRJÜK VEGYE FIGYELEMBE!

van (1)

nincs, de már talált, és 30 napon belül kezd (2)

nincs, de már talált, és 31–90 napon belül kezd (4)  A 16. KÉRDÉSRE!

nincs, de már talált, és több mint 90 nap múlva kezd (5)

nincs (3) 

3. Miért nem dolgozott az elmúlt héten? A LEGFONTOSABB OKOT JELÖLJE MEG!

beteg volt (01)       

szülési szabadságon volt (02)   

   szabadságon volt (03)     

felmondási idejét töltötte (04)

rossz volt az időjárás (05)

kötetlen munkaidőben, illetve változó munkarendben dolgozik (06) 

munkáltatója átmenetileg szüneteltette a munkát gazdasági vagy technikai okból, munkájától való távolléte meghaladja a 3 hónapot

és keresetének legalább felét megkapja (07) 

és keresetének kevesebb mint felét kapja meg (08) 

munkáltatója átmenetileg szüneteltette a munkát gazdasági vagy technikai okból, munkájától való távolléte azonban 

nem haladja meg a 3 hónapot (09)

munkaügyi vita (sztrájk) volt (10)       

képzésben vett részt (nem a szabadsága terhére) (11)

gyermeke beteg volt (12)

gyeden volt (13)

gyesen volt (14)

gyeten volt (15)

többletmunkaidőt ellentételező távollét miatt (16)

egyéb okból (17), éspedig:...........................................................................................................

4. Hány órát dolgozik Ön általában egy héten a f őmunkájában?

A/ a heti óraszám (01–98 óra között lehet) A óra

B/ nagyon változó (1) B

C/ Főmunkája: részmunkaidős (1) teljes munkaidős (2) C

5. Miért dolgozik Ön részmunkaid őben a főmunkájában? A LEGFONTOSABB OKOT JELÖLJE MEG!

iskolába vagy továbbképzésre jár (1)

egészségi állapota miatt (2)

gyermekét látja el (3)

gondozásra, ápolásra szoruló hozzátartozóját, ismerősét  látja el (4)

gyermekét és  gondozásra, ápolásra szoruló hozzátartozóját, ismerősét  látja el (5)

egyéb családi kötöttségek miatt (6)

nem talál teljes munkaidős munkát (7)

nem kíván teljes munkaidőben dolgozni (8)

egyéb (9), éspedig:.............................................................................................................................

HA ÖN TELJES MUNKAIDŐBEN DOLGOZIK , FOLYTASSA A 7. KÉRDÉSSEL!

A HÁZTARTÁSI, HÁZ KÖRÜLI MUNKÁT NE SZÁMÍTSA!

  A 16. KÉRDÉSRE!

1



6. Szeretne a jelenleginél magasabb óraszámban dolgozn i?

igen

főmunkája mellett, második állásban (1)

jelenlegi főmunkája helyett  szeretne olyan másik munkát, amelyben többet dolgozhatna (2)

a jelenlegi munkáján belül (3)

bármelyik módon (4)

nem (5)

7. A/ Hány órát dolgozott Ön ténylegesen a múlt héten a  főmunkájában? TÚLÓRÁVAL EGYÜTT, HIÁNYZÁSOK NÉLKÜL!

nem dolgozott a főmunkájában (00)    A 8. KÉRDÉSRE!

a heti óraszám (01–98 óra között lehet) A

B/ Miért dolgozott a szokásosnál többet?

változó munkarend miatt (1)  

túlórázott (2)   órát ebből a fizetett túlórák száma: óra

egyéb ok miatt (3), éspedig:...................................................................................................... B

C/ Miért dolgozott a szokásosnál kevesebbet? 

beteg volt (01)      munkáltatója átmenetileg szüneteltette a munkát 

szabadságon volt (02)         gazdasági vagy technikai okból (09) 

ünnep volt (03) képzésben vett részt (10)

munkaügyi vita, sztrájk volt (04)    szülési szabadságon volt (11)  

rossz volt az időjárás (05)   személyes vagy családi ok miatt

hét közben kezdett új munkát vagy munkahelyet váltott (06) (beteg családtagját ápolta) (12)

a hét folyamán megszűnt a munkája (07) változó munkarendben dolgozik (13)

kötetlen munkaidőben dolgozik (08) egyéb ok miatt (14),  éspedig:................................................C

8. A/ Dolgozott Ön az elmúlt négy hétben a f őmunkájában MINDEN KÓDNÉGYZET KITÖLTENDŐ!

A/ több műszakos munkarendben igen: rendszeresen (1)   alkalmanként (2)    nem (3) A/

B/ rendhagyó (váltakozó) munkarendben igen: rendszeresen (1)   alkalmanként (2)    nem (3) B/

C/ este igen: rendszeresen (1)   alkalmanként (2)    nem (3) C/

D/ éjszaka igen: rendszeresen (1)   alkalmanként (2)    nem (3) D/

E/ szombaton igen: rendszeresen (1)   alkalmanként (2)    nem (3) E/

F/ vasárnap igen: rendszeresen (1)   alkalmanként (2)    nem (3) F/

9. A/ Szokta f őmunkáját otthon végezni?

igen: jellemzően otthonában dolgozik (1)   alkalmanként (2)      soha (3)     A/

B/ Végzett-e az elmúlt 4 hétben távmunkát (informati kai és telekommunikációs eszközök igénybevételével) ?

igen: rendszeresen (1)   alkalmanként (2)    nem (3) B/

10. A/ Mikor kezdett dolgozni a jelenlegi f őmunkájában?   évben

Ha az előző hét végétől számított két éven belül kezdett, melyik hónapban?   hónapban

B/ Jelen munkájának megtalálásához kapott-e segítség et a munkaügyi központtól? 

(beleértve az átképzést is) igen (1) nem (2)

11. Van-e Önnek másik, jövedelmet biztosító munkája a f őmunkáján kívül?

igen: alkalmazottként (1)

szövetkezeti tagként (2)

(társas) vállalkozás tagjaként: alkalmazott nélkül (3) alkalmazottal (4)

önállóként: alkalmazott nélkül (5) alkalmazottal (6)

segítő családtagként (7)

nincs (8) A 14. KÉRDÉSRE!

12. Hány órát dolgozott ebben a munkájában a múlt héten ?

nem dolgozott ebben a munkájában (00)    

a heti óraszám (01–98 óra között lehet)

FOLYTASSA A 8. KÉRDÉSSEL! 

AMENNYIBEN A 10/A PONTBAN MEGADOTT ÉV 1991-NÉL KORÁBBI , TOVÁBB A 11. KÉRDÉSRE!

HA A 4.A KÉRDÉSNÉL MEGADOTT ÓRÁK SZÁMA KEVESEBB, MI NT A 7A KÉRDÉSNÉL, FOLYTASSA A 7B KÉRDÉSSEL, 

HA TÖBB, FOLYTASSA A 7C-VEL.  AMENNYIBEN PEDIG A 4.  KÉRDÉSNÉL  „NAGYON VÁLTOZÓ”  (4B) VÁLASZ VOLT, 
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13. Második munkájában

  munkáltatójának (a munkahely telephelyének) főtevékenysége............................................................... TEÁOR

14. Hetente hány óra keres ő munkát vállalna összesen?

a heti óraszám (01–98 óra között lehet)

15. Keresett Ön másik munkát az elmúlt négy héten? A LEGFONTOSABB OKOT JELÖLJE MEG!

igen, mert igen, mert

szerződése lejár, bizonytalan a jelenlegi munkahelye (1) a jelenleginél hosszabb idejű munkát keres (9)

jelenlegi munkáját átmenetinek tekinti (2) a jelenleginél rövidebb idejű munkát keres (10)

főmunkája melletti második állást keres (3) nem tud különösebb okot megjelölni (11)

jobb munkafeltételeket szeretne, éspedig: egyéb (12), éspedig:………...............................

magasabb fizetést  (4)

képzettségének, elképzelésének jobban megfelelő munkát  (5) nem (13)

jobb munkakörülményeket  (6)

családi teendőivel jobban összeegyeztethető munkafeltételeket (7)

kevesebbet szeretne utazni (8)

16. Keresett-e Ön munkát az elmúlt 4 héten?

igen (1)

nem (2) A 23. KÉRDÉSRE!

17. Miért keresett Ön munkát?  A LEGFONTOSABB OKOT JELÖLJE MEG!

elveszítette az állását, mert: 

korábbi munkahelye megszűnt (01) időszakos vagy szezonális munkája véget ért (09)

munkaköre megszűnt (02) befejezte a tanulást (10)

egyéb okból (03) katonaságtól leszerelt (11)

Ön mondott fel: a gyed, gyes, gyet ideje lejárt (12)   

munkakörülményei miatt (04) családi, anyagi körülményei megváltoztak (13)     

anyagi okok miatt (05) tanulás, gyes vagy nyugdíj mellett szeretne dolgozni (14)

egyéb ok miatt (06) egyéb (15), éspedig:...............................................................

önálló vállalkozását megszüntette vagy szünetelteti (07)

önálló vállalkozása tönkrement (08)

18. Mennyi az a minimális havi nettó bér, amennyiért mu nkát vállalna? 0 0 0 Ft

19. Mi volt a munkakeresést közvetlenül megel őző tevékenysége? 

dolgozott (1)

nappali tagozatos tanuló volt (2)

sorkatona volt, polgári szolgálatot teljesített (3) 

családját, háztartását látta el (4)

gyeden, gyesen vagy gyeten volt (5) 

egyéb (6), éspedig.......................................................................................................................

20. Hogyan keresett munkát? MINDEN SORBA KÉRÜNK VÁLASZT!

igen (1), nem (2)

A/ állás után érdeklődött a munkaügyi központnál A

B/ állás után érdeklődött magán-munkaközvetítőnél B

C/ közvetlenül keresett meg munkáltatókat C

D/ hirdetést adott fel, hirdetésre válaszolt D

E/ hirdetéseket olvasott E

F/ rokonoknál, ismerősöknél érdeklődött F

G/ jelentkezett állásra, és most a döntésre vár G

H/ közalkalmazotti, köztisztviselői pályázatot adott be H

I/ vállalkozásának megindításához engedélyek, pénzügyi források beszerzését intézte I

J/ földet, telket, üzlethelyiséget keresett J

K/ tesztet írt, vizsgát tett, vagy meghallgatáson volt K

L/ várja a munkaügyi központ értesítését L

M/ egyéb, éspedig:................................................. M

Nyilvántartási szám:1539/05

HA A VÁLASZ 1–12, FOLYTASSA A 20. KÉRDÉSSEL  AZ ÁLLÁSKERESÉSRE VONATKOZÓAN!

HA A VÁLASZ 13, FOLYTASSA  A 29. KÉRDÉSSEL !
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21. Mióta keres Ön munkát, illetve ha már talált, menny i ideig kereste azt a munkát, 

amelyben hamarosan munkába fog állni?

A/ egy hónapnál rövidebb ideje, éspedig A   hete/hétig

B/ egy hónapja vagy hosszabb ideje, éspedig: B   hónapja/hónapig

22. Milyen típusú munkát keres, illetve keresett?

csak teljes munkaidőst (1)

csak részmunkaidőst (2)  

elsősorban teljes munkaidőst, de részmunkaidőst is elvállalna (3)

elsősorban részmunkaidőst, de teljes munkaidőst is elvállalna (4)  

akár teljes, akár részmunkaidőst (5)

önálló vállalkozást szeretne indítani (6)       

23. Miért nem keresett munkát az elmúlt négy hétben? A LEGFONTOSABB OKOT JELÖLJE MEG!

mert már talált, és 30 napon belül kezd (01)

mert már talált, és 31–90 napon belül kezd (02)

mert már talált, és több mint 90 nap múlva kezd (03)

azt gondolja, hogy nincs a szakmájának megfelelő munka a környékén (04)

úgysem tudna munkát találni, mert sok a munkanélküli (05)

hiányzik a szükséges képzettsége (06)

túl fiatal vagy túl idős ahhoz, hogy munkát találjon (07)

a munkaügyi központ által támogatott átképzési tanfolyamon vett részt (08)  

várja, hogy visszahívják korábbi munkahelyére (09)

csak rosszul fizető munka van (10)

egészségi állapota miatt (11)

gyermeke felügyeletének megoldatlansága miatt (12)

gondozásra, ápolásra szoruló hozzátartozója, ismerőse felügyeletének megoldatlansága miatt (13)

gyermeke és  gondozásra, ápolásra szoruló hozzátartozója, ismerőse felügyeletének megoldatlansága miatt (14)

egyéb családi kötöttségek miatt (15)

tanul (16)           

önálló vállalkozását tervezi (17) 

nyugdíjas (18)

egyéb (19) , éspedig:..........................................................................................................

nem kíván munkát vállalni (20) A 26. KÉRDÉSRE!

24. Szeretne rendszeres, fizetett munkát?

igen (1)

nem (2)    A 26. KÉRDÉSRE!

25. Munkába tudna Ön állni két héten belül, ha találna munkát?

A/ igen (1)  nem (2) A

B/ Ha nem, miért?

a munkaügyi központ által támogatott átképzési tanfolyamon vesz részt (1)

egészségi állapota miatt (2)

tanul (3)

a jelenlegi munkáját nem tudja két héten belül elhagyni (4)

gyermeke felügyeletének megoldatlansága miatt (5)

gondozásra, ápolásra szoruló hozzátartozója, ismerőse felügyeletének megoldatlansága miatt (6)

gyermeke és  gondozásra, ápolásra szoruló hozzátartozója, ismerőse felügyeletének megoldatlansága miatt (7)

egyéb családi kötöttségek miatt (8)

egyéb (9) , éspedig:.................................................................................................................. B

HA AZ ELMÚLT HÉTEN DOLGOZOTT, ILLETVE VAN RENDSZERE S MUNKÁJA 

(AZ 1. VAGY A 2. KÉRDÉSRE IGEN (1) A VÁLASZ), TOVÁB B A 29. KÉRDÉSRE!

26. Volt már korábban rendszeres, jövedelmet biztosító munkája?

igen, és ez a munkaviszonya már megszűnt (1)

igen, és ez a munkaviszonya jelenleg is fennáll gyes, gyed, gyet igénybevétele mellett (2) A 29. KÉRDÉSRE!

nem (3) A 30. KÉRDÉSRE!

A 25. KÉRDÉSRE!

26. KÉRDÉSRE!

SZÜNIDEI MUNKA NEM SZÁMÍT!
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27. Miért sz űnt meg ez a munkája? A LEGFONTOSABB OKOT JELÖLJE MEG!

elveszítette az állását, mert

korábbi munkahelye megszűnt (01) munkaköre megszűnt (02) egyéb okból (03)

Ön mondott fel:

munkakörülményei miatt (04)   anyagi ok miatt (05) tanulás miatt (06) egyéb ok miatt (07)

öregségi nyugdíjazás miatt (08) gyermeke és  gondozásra, ápolásra szoruló hozzátartozója,

korkedvezményes nyugdíjazás miatt (09)  ismerőse felügyeletének megoldatlansága miatt (15)

rokkantsági nyugdíjazás miatt (10) egyéb családi kötöttségek miatt (16)

egyéb nyugdíjszerű ellátás igénybevétele miatt (11) időszakos vagy szezonális munkája befejeződött (17)

gyet igénybevétele miatt  (12) önálló vállalkozását feladta (18)

gyermeke felügyeletének megoldatlansága miatt (13) önálló vállalkozása tönkrement (19)

gondozásra, ápolásra szoruló hozzátartozója, betegség miatt (20)

 ismerőse felügyeletének megoldatlansága közhasznú, közcélú illetve közmunkája befejeződött (21)

miatt (14) egyéb okból (22) , éspedig:.............................................

28. Mikor volt utoljára rendszeres, jövedelmet biztosít ó munkája?    SZÜNIDEI MUNKA NEM SZÁMÍT!

   év

Ha az előző hét végétől számított két éven belül szűnt meg, melyik hónapban?   hónap

29. A FŐMUNKÁVAL – MUNKÁVAL NEM RENDELKEZ ŐKNÉL A KORÁBBI  FOGLALKOZTATÁSSAL – KAPCSOLATOS INF ORMÁCIÓK:

a A munkáltató cégszer ű megnevezése:

 .............................................................................................................................................................

b Telephelye (a város, község neve, ahova a megkérdez ett dolgozni jár):

..................................................................................................................................

település

...................................................................................................................................

megye

...................................................................................................................................

az ország neve (ha nem Magyarország)

c A munkáltató f őtevékenysége:

 ....................................................................................................................... TEÁOR

d A telephelyen folyó f őtevékenység:

 .................................................................................................................................................. TEÁOR

e A vállalat, intézmény, vállalkozás tulajdonformája:

tiszta állami tulajdonú (1) önkormányzati tulajdonú (5)

tiszta magántulajdonú (2) vegyes tulajdonú (6)

szövetkezeti tulajdonú (3) nem tudja (7)

egyéb (egyházi, alapítványi, egyesületi stb.) (4)

tisztán külföldi tulajdonú (1)

többségi külföldi tulajdonú (2)

hazai tulajdonú (tiszta vagy többségi) (3)

nem tudja (4)

f Az adott munkahely (ha van, telephely) dolgozóinak száma:

A/ 10 fő vagy kevesebb, éspedig: A  fő

B/ 11–19 fő (2)

20–49 fő (3) nem tudja, de több mint 10 fő (5)

50 fő vagy több (4) nem tudja, de kevesebb mint 11 fő (6) B

g Az Ön foglalkozása:

 .............................................................................................................................................

A munkakörére jellemz ő tevékenység rövid leírása:

 .................................................................................................................................................... FEOR

HA AZ ELTELT IDŐ 8 ÉV VAGY TÖBB, FOLYTASSA A 30. KÉRDÉSSEL!

Nyilvántartási szám:1539/05

AMENNYIBEN A KÓD 2 VAGY 6, KÉRJÜK VÁLASSZON A KÖVET KEZŐK KÖZÜL, EGYÉBKÉNT TOVÁBB A 29/F KÉRDÉSRE!
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ISCO
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h Foglalkozási viszony:

alkalmazott: kft. tagja 

vállalkozásnál (vállalatnál, kft.-nél, rt.-nél), intézménynél (01) alkalmazott nélkül (06)         alkalmazottal (07)

szövetkezetnél, egyéb (társas) vállalkozásnál (02) egyéb (társas) vállalkozás tagja

vállalkozónál, önállónál (03) alkalmazott nélkül (08)         alkalmazottal (09)

alkalmi munkás, napszámos (04) vállalkozó, önálló

alkalmazott nélkül (10)         alkalmazottal (11)

szövetkezet tagja (05) segítő családtag (12)

i Alap-állománycsoport:

fizikai: szakmunkás (1) betanított munkás (2) segédmunkás (3)

szellemi (4)

j Végez-e irányító tevékenységet (irányítja-e mások m unkáját)?

igen (1) nem (2)

k Munkaszerz ődése milyen jelleg ű?

közvetlenül a munkáltatójával áll szerződésben (1)

munkaerő-kölcsönző/közvetítő irodával kötött szerződést (2)

l Munkaszerz ődése, kinevezése,  megbízása mennyi id őre szól ?

határozatlan idejű (1)    A 29/o KÉRDÉSRE!

meghatározott időre szóló, éspedig:

1 hónapnál rövidebb idejű (2)  13–18 hónapra szól (6)            

1–3 hónapra szól (3)      19–24 hónapra szól (7)            

4–6 hónapra szól (4) 25–36 hónapra szól (8)

7–12 hónapra szól (5) több mint 3 évre szól (9)

m Szeretne-e határozatlan idej ű szerződéssel dolgozni?

igen (1) nem (2)

n Miért dolgozik határozott id őre szóló szerz ődéssel?

alkalmazása csak képzésének idejére szól (1) 

nem tudott más munkát találni (2)

csak meghatározott időre kívánt elhelyezkedni (3)  

próbaidős (4)

szezonális munkát végez (5)

alkalmi munkás (6)

támogatott munkaviszonyban áll (közhasznú, közcélú, illetve közmunkát végez) (7)

nem tud különösebb okot megjelölni (8)

o

Mennyi a rendszeres havi bruttó vagy nettó keresete  (Ft-ban)?

bruttó (1) nettó (2) nem kíván válaszolni (3) nem tudja (4) 0 0 0 Ft

30. Jelenleg nyilvántartják regisztrált munkanélkülikén t a munkaügyi központ helyi kirendeltségén?

A/ igen (1) A

nem (2) A 33. KÉRDÉSRE!

B/ ha igen, hány hónapja? B

31. Mikor jelentkezett utoljára  a munkaügyi központ he lyi kirendeltségén?

1 hónapnál rövidebb ideje (1)

1 hónapja, vagy több, de 2 hónapnál rövidebb ideje (2) 4 hónapja, vagy több, de 5 hónapnál rövidebb ideje (5)

2 hónapja, vagy több, de 3 hónapnál rövidebb ideje (3) 5 hónapja, vagy több, de 6 hónapnál rövidebb ideje (6)

3 hónapja, vagy több, de 4 hónapnál rövidebb ideje (4) 6 hónapja, vagy régebben (7)

32. Részesül munkanélküli-járadékban?

igen (1) A 34. KÉRDÉSRE! nem (2)

CSAK A 6. FELKERESÉS ALKALMÁVAL KÉRJÜK FELTENNI A K ÉRDÉST! CSAK AZ EGYIKET KÉRJÜK MEGADNI, AZT, 
AMELYRE A MEGKÉRDEZETT KÖNNYEBBEN VÁLASZOL.

ÉS ALKALMAZOTT (29/h=01–04), AKKOR FOLYTASSA A 29/j -VEL, EGYÉBKÉNT TOVÁBB A 30. KÉRDÉSRE.

HA AZ ELMÚLT HÉTEN DOLGOZOTT, ILLETVE VAN RENDSZERE S MUNKÁJA (AZ 1. VAGY A 2. KÉRDÉSRE IGEN (1) A VÁLA SZ)
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33. Részesül-e az alábbi ellátások valamelyikében?

igen, 

a települési önkormányzat jövedelempótló támogatást felváltó rendszeres szociális segélyében (1)

nyugdíj előtti munkanélküli-segélyben (2)

egyéb támogatásban (3)

egyikben sem részesül (4)

egyikben sem részesül, de közhasznú, közcélú, illetve közmunkát végez (5)

34. Egy évvel ezel őtti tevékenysége:

dolgozott (alkalmazott, vállalkozó, segítő családtag stb.) (1)

munkanélküli volt (2)

tanult, fizetés nélküli gyakornok volt (3)

nyugdíjas volt (4) A 37. KÉRDÉSRE!

munkaképtelen (rokkant) volt (5)

gyeden, gyesen, gyeten volt (6)

a háztartást, illetve családját látta el (7)

egyéb okból nem dolgozott (8)

sorkatona volt (9)

35. Egy évvel ezel őtti foglalkozási viszonya:

alkalmazott: egyéb (társas) vállalkozás tagja

vállalkozásnál (vállalatnál, kft.-nél), intézménynél (01) alkalmazott nélkül (08)         alkalmazottal (09)

szövetkezetnél, egyéb (társas) vállalkozásnál (02) vállalkozó, önálló

vállalkozónál, önállónál (03) alkalmazott nélkül (10)         alkalmazottal (11)

alkalmi munkás, napszámos (04) segítő családtag (12)

szövetkezet tagja (05)

kft. tagja 

alkalmazottal (07)

36. Egy évvel ezel őtti munkahelyének (munkáltatója telephelyének) f őtevékenysége:

 .................................................................................................................................... TEÁOR

37. Vett Ön részt iskolarendszer ű oktatásban vagy képzésben  az elmúlt négy hétben?

igen,

nappali tagozaton (1) esti tagozaton (2) levelező tagozaton (3) távoktatásban (4)

nem vett részt (5) A 39. KÉRDÉSRE!

38. A/ Milyen szint ű és típusú iskolarendszer ű oktatásban vagy képzésben  vett Ön részt az elmúlt négy hétben?

általános képzésben szakképzésben

általános iskola, vagy gimnázium 5–8. évfolyamain (1) szakiskola (szakmunkásképző) 11–12 (13). évfolyamain (4)

szakiskola (szakmunkásképző) 9–10. évfolyamain (2) középiskola (gimnázium vagy szakközépiskola)

középiskola (gimnázium vagy szakközépiskola) 13–14. évfolyamain (5)

9–12. évfolyamain (3) akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú szakképzésben (6)

főiskolán (7)

egyetemen (8) 

doktori, illetve mesterképzésben (Ph.D., DLA)  (9)

B/ A képzési terület megnevezése és a képzettség kód ja:……………………………………………………..

C/ Az iskolarendszer ű oktatás, képzés célja:

első szakmai végzettség megszerzése a munkavállaláshoz (1)

továbbképzi magát: új képzettséget kíván szerezni, meglévő képzettségét növeli (2)

saját érdeklődéséből tanult, nem a munkájához kapcsolódóan (3)

D/ Az iskolarendszer ű oktatás, képzés teljes id őtartama (az évek száma:)

E/ Az iskolarendszer ű oktatás, képzés heti óraszáma (az órák száma: (01–98:)

39. Vett Ön részt iskolarendszeren kívüli oktatásban va gy képzésben az elmúlt négy hétben?

igen,

tanfolyamon (1) távoktatásban (2) szemináriumon, előadáson vett részt (3)

magánórát vett (4) egyéb, éspedig: ..……………... ……………………………………….(5)

nem vett részt (6) A 41. KÉRDÉSRE!

alkalmazott nélkül (06)         

Nyilvántartási szám:1539/05
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40. A/ Milyen szint ű és típusú iskolarendszeren kívüli oktatásban vagy képzésben  vett Ön részt az elmúlt négy hétben?

érettségit nem igénylő szakmai képzésben (1)

érettségi utáni szakmai képzésben(2)

általános képzésben (pl. személyiség-, készségfejlesztés) (3)

nyelvtanfolyamon (4)

számítógépes (felhasználói) tanfolyamon (5)

gépjárművezetői tanfolyamon (6)

egyéb, az előbbiekben fel nem sorolt képzésben (7), éspedig:  .............................................................…

B/ A képzési terület megnevezése és a képzettség kód ja:…………...………………………………………..

C/ Az iskolarendszeren kívüli oktatás, képzés célja:

első szakmai végzettség megszerzése a munkavállaláshoz (1)

továbbképzi magát: új képzettséget kíván szerezni, meglévő képzettségét növeli (2)

saját érdeklődéséből tanult, nem a munkájához kapcsolódóan (3)

D/ Az iskolarendszeren kívüli oktatás, képzés teljes  időtartama:

egy hétnél rövidebb (1) legalább 6 hónap, de egy évnél rövidebb (5)

legalább egy hét, de egy hónapnál rövidebb (2) legalább egy év, de két évnél rövidebb (6)

legalább egy hónap, de 3 hónapnál rövidebb (3) két év vagy hosszabb (7)

legalább 3 hónap, de 6 hónapnál rövidebb (4) meghatározatlan idejű (8)

E/ Az iskolarendszeren kívüli oktatás, képzés heti ó raszáma (az órák száma: (01–98:)

F/ Az iskolarendszeren kívüli oktatásban, képzésben való részvétele idején 

nem dolgozott (1)

dolgozott és az oktatás, illetve képzés

munkaidőn kívül volt (2)

többnyire munkaidőn kívül volt (3)

fele-fele arányban volt munkaidőben és munkaidőn kívül (4)

többnyire munkaidőben volt (5)

kizárólag munkaidőben volt (6)

41. MINDEN SORBA KÉRÜNK VÁLASZT!

igen (1), nem (2)

A/ szakkönyvet, szakfolyóiratot, egyéb nyomdaipari terméket olvasott, tanulmányozott azért, 

hogy egyénileg képezze magát A

B/ számítógépen internetes hozzáféréssel, egyénileg képezte magát B

C/ számítógépen internetes hozzáférés nélkül, CD-ROM-ok használatával, televízió, valamint egyéb 

audio- és videoberendezések igénybevételével, egyénileg képezte magát C

D/ könyvtárat, videotékát, egyéb, oktatási anyagot kölcsönző intézményt keresett fel azért,

hogy egyénileg képezze magát D

E/ önképzés céljából ismereteket közvetítő intézményeket (múzeumot, képtárat stb.) keresett fel E

F/ egyéb, éspedig:   ……………... ………………………………………. F

A képzési terület megnevezése és a képzettség kódja :…………...………………………………………..

42. Melyik csoportba sorolná magát az alábbiak közül?

dolgozik (alkalmazott, vállalkozó, segítő családtag stb.) (1) munkaképtelen (rokkant) (5)

munkanélküli (2) gyeden, gyesen, gyeten van (6)

tanuló, fizetés nélküli gyakornok (3) a háztartást, illetve családját látja el (7)

nyugdíjas (4) egyéb okból nem dolgozik (8)

43. A gazdasági aktivitási kérd őívhez kiegészít ő kérdőív

tartozik, mert megkérdezettre vonatkozik, és válaszolt (1)

nem tartozik, mert megkérdezettre nem vonatkozik (2)

nem tartozik, mert megkérdezett nem kíván válaszolni (3)

nem tartozik az adott kikérdezéskor (4)

Nyilvántartási szám:1539/05

Fejlesztette-e tudását, b ővítette-e ismereteit az informális tanulás  alábbi formái 
közül valamelyikben az elmúlt négy hétben?
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