
Nyilvántartási szám: 1539

  A/ LAKOS-azonosító L

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL B/ Munkakörzet sorszáma

C/ Megye

MUNKAERŐ-FELMÉRÉS D/ Terület

E/ A számlálókörzet száma

GAZDASÁGI AKTIVITÁSI KÉRDŐÍV F/ A lakás sorszáma

2011 G/ A háztartás sorszáma

H/ A kikérdezés dátuma (év, hó, nap)

 ......................................................................................... I/ Az összeíró kódja

 város, község J/ A személy sorszáma a háztartásban 

K/ A válaszoló sorszáma

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

A KÉRDŐÍVET A 15–74 ÉVESEKRŐL KELL KITÖLTENI

A Gazdasági Aktivitási Kérdőív kitöltésének kezdete: óra perc

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

igen (1) __________

nem (2) 

2. Van Önnek olyan rendszeres, jövedelmet biztosító munkája (munkaviszonya), amelytől a múlt héten ideiglenesen távol volt?

van (1)

3. Miért nem dolgozott az elmúlt héten?

   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 (07)

munkaügyi vita (sztrájk) volt (08)       

képzésben vett részt (nem a szabadsága terhére) (09)

gyermeke beteg volt (10)

többletmunkaidőt ellentételező távollét miatt (11)

egyéb okból (12), éspedig:...........................................................

4. A/ Mióta nem dolgozik a főmunkájában?

3 hónapja vagy annál rövidebb ideje (1) AZ 5. KÉRDÉSRE

több mint 3 hónapja, vagyis év hó óta nem dolgozik (2) A/

B/ Ha több  mint 3 hónapja nem dolgozik a főmunkájában, erre az időre
kap fizetést vagy más juttatást, melynek összege a megállapodás alapjául szolgáló keresetének legalább fele (1)
nem kap fizetést vagy más juttatást, vagy ha kap, az nem éri el a megállapodás alapjául 

 szolgáló keresetének felét (2) A 17. KÉRDÉSRE! B/

5. Hány órát dolgozik Ön általában egy héten a főmunkájában?

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

B/ nagyon változó (1) B

C/ Főmunkája: részmunkaidős (1)

teljes munkaidős (2) A 7. KÉRDÉSRE! C

6. A/ Miért dolgozik Ön részmunkaidőben a főmunkájában? 

iskolába vagy továbbképzésre jár (1)

egészségi állapota miatt (2)

egyéb családi kötöttségek miatt (5)

nem talál teljes munkaidős munkát (6)

nem kíván teljes munkaidőben dolgozni (7)

egyéb (8), éspedig:............................................................................................................................. A

AZ 5. KÉRDÉSRE!

szülési szabadságon volt (02)   

A HÁZTARTÁSI, HÁZ KÖRÜLI MUNKÁT NE SZÁMÍTSA!

van, de gyeden, gyesen vagy gyeten van, és mellette nem dolgozik (2)

HA GYERMEKÉT VAGY GONDOZÁSRA, ÁPOLÁSRA SZORULÓ HOZZÁTARTOZÓJÁT, ISMERŐSÉT LÁTJA EL                                                                     
(A VÁLASZ 3 VAGY 4) FOLYTASSA A 6/B KÉRDÉSSEL, EGYÉBKÉNT TOVÁBB A 7. KÉRDÉSRE!

A 6/B KÉRDÉSRE!

AZ 5. KÉRDÉSRE!

nincs (3) 

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

A 17. KÉRDÉSRE!

gyermekét látja el (3)

beteg volt (01)       

A LEGFONTOSABB OKOT JELÖLJE MEG!

A LEGFONTOSABB OKOT JELÖLJE MEG!
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Nyilvántartási szám: 1539

B/ Azért dolgozik részmunkaidőben, mert nem talált igényeinek megfelelő felügyeletet, vagy azt túl drágának találta? 

igen

gyermeke számára (1)

gondozásra, ápolásra szoruló hozzátartozója, ismerőse számára (2)

gyermeke és gondozásra, ápolásra szoruló hozzátartozója, ismerőse számára (3)

ez nem befolyásolta a döntését (4) B

7. A/ Hány órát dolgozott Ön ténylegesen a múlt héten a főmunkájában?

nem dolgozott a főmunkájában (00)

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)      

szabadságon volt (02)         

ünnep volt (03) 

munkaügyi vita, sztrájk volt (04)    

rossz volt az időjárás (05)   

hét közben kezdett új munkát vagy munkahelyet váltott (06)

a hét folyamán megszűnt a munkája (07) 

kötetlen munkaidőben dolgozik (08)

munkáltatója átmenetileg szüneteltette a munkát gazdasági vagy technikai okból (09) 

képzésben vett részt (10)

szülési szabadságon, gyeden, gyesen, gyeten volt (11)  

személyes vagy családi ok miatt (beteg családtagját ápolta) (12)

változó munkarendben dolgozik (13)

egyéb ok miatt (14),  éspedig:....................................................... C

8. A/ Dolgozott Ön az elmúlt négy hétben a főmunkájában az alábbi munkarendek valamelyikében?

igen, 

2 műszakos munkarendben (1)

3 vagy 4 műszakos munkarendben (2)

rendhagyó, váltakozó munkarendben (3)

nem, egyik felsorolt formában sem (4)

B/ Dolgozott Ön az elmúlt négy hétben a főmunkájában

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

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

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

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

9. A/ Szokta főmunkáját otthon végezni?

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

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

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

10. A/ Mikor kezdett dolgozni a jelenlegi főmunkájában?   évben

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

B/ Jelen munkájának megtalálásához kapott-e segítséget a munkaügyi központtól? (beleértve az átképzést is)

igen (1) nem (2)

HA A 7A KÉRDÉSNÉL MEGADOTT TÉNYLEGESEN LEDOLGOZOTT ÓRÁK SZÁMA TÖBB, MINT AZ 5. KÉRDÉSNÉL A 
SZOKÁSOS ÓRÁK SZÁMA, FOLYTASSA A 7B KÉRDÉSSEL, HA KEVESEBB, FOLYTASSA A 7C-VEL.  

AMENNYIBEN AZ 5. KÉRDÉSNÉL  „NAGYON VÁLTOZÓ”  (5B) VÁLASZ VOLT, VAGY A SZOKÁSOS ÓRÁK SZÁMA 
UGYANANNYI, MINT A 7A KÉRDÉSNÉL A TÉNYLEGESEN LEDOLGOZOTT ÓRÁK SZÁMA , FOLYTASSA A 8. KÉRDÉSSEL! 

HA TÖBBFÉLE MUNKARENDBEN IS DOLGOZOTT AZ ELMÚLT NÉGY HÉTBEN, AKKOR KÉRJÜK AZT JELÖLJE, AMELYBEN A 
LEGHOSSZABB IDEIG VÉGEZTE MUNKÁJÁT.

HA TÖBB MINT 2 ÉVE KEZDETT JELENLEGI MUNKAHELYÉN DOLGOZNI , TOVÁBB A 11. KÉRDÉSRE!

A 8. KÉRDÉSRE!

TÚLÓRÁVAL EGYÜTT, HIÁNYZÁSOK NÉLKÜL!

MINDEN KÓDNÉGYZET KITÖLTENDŐ!
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Nyilvántartási szám: 1539

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

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)

13. Nem fő munkájának jellemzője,

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

…………………………………………………………………………………………………………………… TEÁOR'08

14. Szeretne a jelenleginél magasabb óraszámban dolgozni?

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)

15. Hetente hány óra keresőmunkát vállalna összesen?

a heti óraszám (01–98 óra között lehet)

16. Keresett-e Ön másik munkát az elmúlt négy héten?

igen, mert

szerződése lejár, bizonytalan a jelenlegi munkahelye (1)

jelenlegi munkáját átmenetinek tekinti (2)

főmunkája melletti második állást keres (3)

jobb munkafeltételeket szeretne (4)

a jelenleginél hosszabb idejű munkát keres (5)

a jelenleginél rövidebb idejű munkát keres (6)

egyéb okból (7), éspedig:………...............................

nem (8)

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

igen (1)

nem (4) A 23. KÉRDÉSRE!

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

19. 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

nem, mert már talált, és több mint 3 hónap múlva kezd (3)

nem, mert már talált, és 3 hónapon belül kezd (2)

AMENNYIBEN ITT A VÁLASZ 8. (NEM KERESETT MÁSIK MUNKÁT), ÉS SZERETNE MAGASABB 
ÓRASZÁMBAN DOLGOZNI (A 14. KÉRDÉSRE A VÁLASZ 1–4) TOVÁBB 25. KÉRDÉSRE!

AMENNYIBEN ITT A VÁLASZ 8. (NEM KERESETT MÁSIK MUNKÁT), ÉS NEM SZERETNE MAGASABB 
ÓRASZÁMBAN DOLGOZNI (A 14. KÉRDÉSRE A VÁLASZ 5.) TOVÁBB A 29. KÉRDÉSRE!

A 20. KÉRDÉSRE!

A MÁSIK MUNKÁT KERESŐK (A 16. KÉRDÉSRE 1–7. A VÁLASZ) TOVÁBB A 21. KÉRDÉSRE!

A 19. KÉRDÉSRE!

A LEGFONTOSABB OKOT JELÖLJE MEG!
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20. Mi volt a munkakeresést közvetlenül megelőző tevékenysége? 

dolgozott (1)

nem dolgozott, mert:

nappali tagozatos tanuló volt (2)

gyeden, gyesen vagy gyeten volt (3) 

családját, háztartását látta el (4)

munkája megszűnt, és nem kezdett azonnal új munkát keresni (5)

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

21. Mióta keres Ön munkát, illetve ha már talált, mennyi ideig kereste azt a munkát, amelybe

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, vagy keresett, illetve ha már talált, az milyen típusú?

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. A/ Miért nem keresett munkát az elmúlt négy hétben?

úgy gondolja, hogy nem találna munkát (01)

a munkaügyi központ által támogatott átképzési tanfolyamon vett részt (02)  

várja, hogy visszahívják korábbi munkahelyére (03)

csak rosszul fizető munka van (04)

egészségi állapota miatt (05)

gyermeke felügyeletének megoldatlansága miatt (06)

megoldatlansága miatt (07)

egyéb családi kötöttségek miatt (08)

tanulásban, képzésben való részvétel miatt (09)           

önálló vállalkozását tervezi (10) 

nyugdíjas (11)

egyéb (12), éspedig:..........................................................................................................

nem kíván munkát vállalni (13) A 26. KÉRDÉSRE! A

B/ Azért nem keresett munkát, mert nem talált igényeinek megfelelő felügyeletet, vagy azt túl drágának találta? 

igen

gyermeke számára (1)

gondozásra, ápolásra szoruló hozzátartozója, ismerőse számára (2)

gyermeke és gondozásra, ápolásra szoruló hozzátartozója, ismerőse számára (3)

ez nem befolyásolta a döntését (4) B

24. Szeretne jövedelemszerző tevékenységet folytatni?

igen (1)

nem (2)    A 26. KÉRDÉSRE!

25.

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 RENDSZERES MUNKÁJA 

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

Munkába tudna Ön állni, illetve tudna a jelenleginél magasabb óraszámban dolgozni két héten belül?

A 25. KÉRDÉSRE!

gondozásra, ápolásra szoruló hozzátartozója, ismerőse felügyeletének A 23/B KÉRDÉSRE!

A LEGFONTOSABB OKOT JELÖLJE MEG!
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26. Volt már korábban rendszeres, jövedelmet biztosító munkája?

igen, és ez a munkája (munkaviszonya) már megszűnt (1)

igen, és ez a munkaviszonya jelenleg is fennáll gyes, gyed, gyet igénybevétele mellett (2) A 28. KÉRDÉSRE!

nem (3) A 30. KÉRDÉSRE!

27. Miért szűnt meg ez a munkája?

elveszítette az állását (01)

munkakörülményei, anyagi, illetve egyéb ok miatt felmondott (02)   

időszakos vagy szezonális munkája befejeződött (03)

gyermeke felügyeletének megoldatlansága miatt (04)

gondozásra, ápolásra szoruló hozzátartozója,  ismerőse felügyeletének megoldatlansága miatt (05)

egyéb családi kötöttségek miatt (06)

saját betegsége miatt (07)

tanulásban, képzésben való részvétel miatt (08)

korkedvezményes nyugdíjazás miatt (09)

rokkantsági nyugdíjazás miatt (10)

öregségi nyugdíjazás miatt (11)

önálló vállalkozását feladta (12)

önálló vállalkozása tönkrement (13)

közhasznú, közcélú, illetve közmunkája befejeződött (14)

egyéb okból (15), éspedig:.................................................

28. Mikor végzett utoljára rendszeres, jövedelmet biztosító munkát?    SZÜNIDEI MUNKA NEM SZÁMÍT!

   év

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

29. A FŐMUNKÁVAL – MUNKÁVAL NEM RENDELKEZŐKNÉL A KORÁBBI  FOGLALKOZTATÁSSAL – KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK:

a A munkáltató cégszerű megnevezése:

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

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

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

település

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

megye

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

az ország neve (ha nem Magyarország)

c A munkáltató főtevékenysége:

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

 ....................................................................................................................... TEÁOR'08

d A telephelyen folyó főtevékenység:

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

 .................................................................................................................................................. TEÁOR'08

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)

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

AMENNYIBEN A KÓD 2 VAGY 6, KÉRJÜK VÁLASSZON A KÖVETKEZŐK KÖZÜL, EGYÉBKÉNT TOVÁBB A 29/F KÉRDÉSRE!

SZÜNIDEI MUNKA NEM SZÁMÍT!

A LEGFONTOSABB OKOT JELÖLJE MEG!
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f Az adott munkáltatónál dolgozók száma:

A/ 10 fő vagy kevesebb, éspedig: A  fő

B/ 11–19 fő (2) 500–999 (6)

20–49 fő (3) 1000 fő vagy több (7)

50–299 fő (4) nem tudja, de több mint 10 fő (8)

300–499 (5) nem tudja, de kevesebb mint 11 fő (9) B

Az adott telephelyen dolgozók száma: A  fő

A/ 10 fő vagy kevesebb, éspedig: 

B/ 11–19 fő (2) 500–999 (6)

20–49 fő (3) 1000 fő vagy több (7)

50–299 fő (4) nem tudja, de több mint 10 fő (8)

300–499 (5) nem tudja, de kevesebb mint 11 fő (9) B

g Az Ön foglalkozása:

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

A munkakörére jellemző tevékenység rövid leírása:
FEOR-08

ISCO-08

A Fegyveres Erők állományába tartozók rendfokozata

tisztek, főtisztek, tábornokok (hadnagyi rangtól felfelé) (1)

tiszthelyettesek, zászlósok (2)

tisztesek, honvédek (3)

h Foglalkozási viszony:

alkalmazott:

társas vállalkozásnál (szövetkezet kivételével), vállalatnál, költségvetési intézménynél, nonprofit szervezetnél (01)

szövetkezetnél (02)

egyéni vállalkozónál, önállónál (03)

alkalmi munkás, napszámos (04)

szövetkezet tagja (05)

kft. tagja 

alkalmazott nélkül (06)         alkalmazottal (07)

egyéb (társas) vállalkozás tagja

alkalmazott nélkül (08)         alkalmazottal (09)

vállalkozó, önálló

alkalmazott nélkül (10)         alkalmazottal (11)

segítő családtag (12)

i Végez-e irányító tevékenységet (irányítja-e mások munkáját)?

igen (1) nem (2)

j Munkaszerződése milyen jellegű?

közvetlenül a munkáltatójával áll szerződésben (1)

munkaerő-kölcsönző/közvetítő irodával kötött szerződést (2)

k Munkaszerződése, kinevezése,  megbízása mennyi időre szól ? (Ha alkalmi munkás, napszámos 

(29/h kérdésben a válasz 04), csak 2–9 válaszlehetőségek kódolhatók!)

határozatlan idejű (1)

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)

l Szeretne-e határozatlan idejű szerződéssel dolgozni?

igen (1) nem (2)

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

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

HA AZ ELMÚLT HÉTEN DOLGOZOTT, ILLETVE VAN RENDSZERES MUNKÁJA (AZ 1. VAGY A 2. KÉRDÉSRE IGEN (1) A VÁLASZ)

 A 29/n KÉRDÉSRE!

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

A KÖVETKEZŐ KÉRDÉST AZOKTÓL KELL MEGKÉRDEZNI, AKIK A MUNKÁLTATÓRA VONATKOZÓ KÉRDÉSKÖRRE ADOTT 
VÁLASZOK ALAPJÁN VALÓSZÍNŰSÍTHETŐEN A FEGYVERES ERŐK (HONVÉDSÉG, LÉGIERŐ, HADITENGERÉSZET) ÁLLOMÁNYÁBA 

TARTOZNAK!
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m Miért dolgozik határozott időre szóló szerződéssel?

alkalmazása csak képzésének idejére szól (1) alkalmi munkás (6)

nem tudott más munkát találni (2) támogatott munkaviszonyban áll (közhasznú, közcélú, 

csak meghatározott időre kívánt elhelyezkedni (3)  illetve közmunkát végez) (7)

próbaidős (4) nem tud különösebb okot megjelölni (8)

szezonális munkát végez (5)

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

A/ minimálbér (1) A

B/ ha nem minimálbér: bruttó (1) nettó (2) B 0 0 0 Ft

30. Jelenleg nyilvántartják álláskeresőként a munkaügyi központ helyi kirendeltségén?

A/ igen (1) A

nem (2) A 32 . KÉRDÉSRE!

B/ ha igen, hány hónapja? B

31. Részesül-e álláskeresési támogatásban (pl. álláskeresési járadékban, álláskeresési segélyben)

a Munkaügyi Központtól? 

igen (1) A 33. KÉRDÉSRE! nem (2)

32. Részesül-e az alábbi ellátások valamelyikében?

igen, 

a települési önkormányzattól rendszeres szociális segélyben, rendelkezésre állási támogatásban (1)

egyéb támogatásban (2), éspedig …………………… ………………………..

egyikben sem részesül (3)

egyikben sem részesül, de közhasznú, közcélú, illetve közmunkát végez (4)

33. Egy évvel ezelőtti tevékenysége:

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

munkanélküli volt (2)

tanult, fizetés nélküli gyakornok volt (3)

nyugdíjas volt (4) A 36. KÉRDÉSRE!

munkaképtelen (rokkant) volt (5)

gyeden, gyesen, gyeten volt (6)

a háztartást, illetve családját látta el (7)

egyéb okból nem dolgozott (8)

34. Egy évvel ezelőtti foglalkozási viszonya:

alkalmazott: kft. tagja 

társas vállalkozásnál (szövetkezet kivételével), vállalatnál, alkalmazott nélkül (06)         alkalmazottal (07)

költségvetési intézménynél, nonprofit szervezetnél (01) egyéb (társas) vállalkozás tagja

szövetkezetnél (02) alkalmazott nélkül (08)         alkalmazottal (09)

egyéni vállalkozónál, önállónál (03) vállalkozó, önálló

alkalmi munkás, napszámos (04) alkalmazott nélkül (10)         alkalmazottal (11)

35. Egy évvel ezelőtti munkahelyének (munkáltatója telephelyének) főtevékenysége:

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

 .................................................................................................................................... TEÁOR'08

36. Vett Ön részt iskolarendszerű oktatásban vagy képzésben az elmúlt négy hétben?

37. A/ Milyen szintű és típusú iskolarendszerű oktatásban vagy képzésben vett Ön részt az elmúlt négy hétben,

illetve a tanítási szünetet megelőzően?

általános képzésben szakképzésben

általános iskola, vagy gimnázium 5–8. évfolyamain (1) szakiskola szakképző (11.+) évfolyamain (4)

szakiskola  9–10. évfolyamain (2) középiskola szakképző (13.+)  évfolyamain (5)

középiskola (gimnázium vagy szakközépiskola) iskolai rendszerű felsőfokú szakképzésben (6)

9–12. évfolyamain (3) felsőfokú alap-, vagy azzal egyenértékű képzésben (7)

felsőfokú mester-, vagy azzal egyenértékű képzésben (8) 

doktori képzésben (Ph.D., DLA)  (9)

A

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

A 38. KÉRDÉSRE!

részt vett (1)

A RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLYT ITT NE VEGYE FIGYELEMBE!

segítő családtag (12)szövetkezet tagja (05)

nem vett részt, mert tanítási szünet volt (2) 

nem vett részt (3) 
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C/ Az iskolarendszerű oktatás módja:

nappali tagozat (1) levelező tagozat (3)

esti tagozat (2) távoktatás (4) C

D/ Rendelkezik felsőfokú tanulmányai miatt ideiglenes lakhellyel?

igen, nem (5)

albérletben, lakásbérletben (1)

kollégiumban (2)

ismerősnél, rokonnál (3)

egyéb módon, éspedig: ..…………..…….………………… (4) D

38. Részt vett-e Ön az elmúlt négy hétben a következő iskolarendszeren 

kívüli képzésekben?

Kérjük a munkájához, munkavállaláshoz kapcsolódó tanulási, ismeretbővítő tevékenységeken kívül a saját érdeklődésből, 

kedvtelésből végzetteket is vegye figyelembe! A képzés lehet alkalmi vagy rendszeres, tarthat fél napig, de akár több évig is.

igen (1) – nem (2)

A/ tanfolyamon (pl. szakmai tanfolyamon, nyelvtanfolyamon, gépjárművezetői tanfolyamon stb.) A/

B/ távoktatás keretében szervezett tanfolyamon, e-learning képzésben B/

C/ szemináriumon, előadáson, konferencián C/

D/ magánórán D/

E/ egyéb képzésen, éspedig: ……………………………... E/

39. A/ Milyen szintű és típusú iskolarendszeren kívüli oktatásban vagy képzésben vett Ön részt az elmúlt négy hétben?

Az 39/A-D pontokban a legutóbb megkezdett képzésre vonatkozóan kérjük válaszát!

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:  .............................................................… A/

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

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) C/

D/ Az iskolarendszeren kívüli oktatásban, képzésben való részvétele idején 

nem dolgozott (1)

dolgozott és az oktatás, illetve a 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) D/

E/ Összesen hány órát töltött iskolarendszeren kívüli oktatásban 

az elmúlt négy hétben (az órák száma: (01–98) E/

40. Melyik csoportba sorolná magát az alábbiak közül?

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

munkanélküli (2)

tanuló, fizetés nélküli gyakornok (3)

nyugdíjas (4)

munkaképtelen (rokkant) (5)

gyeden, gyesen, gyeten van (6)

a háztartást, illetve családját látja el (7)

egyéb okból nem dolgozik (8)

41. A gazdasági aktivitási kérdőívhez tartozó kiegészítő kérdőív

a megkérdezettre vonatkozik, és kitöltésre került (1) a megkérdezettre vonatkozik, de nem válaszolt rá (3)

a megkérdezettre nem vonatkozik (2) nem volt az adott kikérdezéskor (4)

A Gazdasági Aktivitási Kérdőív kitöltésének vége: óra perc

MINDEN KÓDNÉGYZETBE KÉRÜNK VÁLASZT!

AMENNYIBEN NEM VETT RÉSZT ISKOLARENDSZEREN KÍVÜLI OKTATÁSBAN 
(MINDEN KÉRDÉSRE 2-ES (NEM) A VÁLASZ), TOVÁBB A 40. KÉRDÉSRE!

HA FELSŐFOKÚ OKTATÁSBAN VETT RÉSZT (A 37/A KÉRDÉSRE 6–9 KÓD A VÁLASZ), AKKOR FOLYTASSA A 37/D-VEL,

  EGYÉBKÉNT TOVÁBB A 38. KÉRDÉSRE.
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A/ LAKOS-azonosító L

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL B/ Munkakörzet sorszáma

C/ Megye:

D/ Terület:

MUNKAERŐ-FELMÉRÉS E/ A számlálókörzet száma:

ADATLAP F/ A lakás sorszáma:

2011 G/ A háztartás sorszáma:

H/ Az összeíró kódja:

A felkeresés Meghiú-

….............................................................................megye sor- éve hó- napja

száma napja

…..................................................................... város, község  1.

 2.

…..........................................................................út, utca, tér  3.

 4.

…..................házsz., hrsz.  ……..........em.  .................ajtó  5.

 6.

HÁZTARTÁSI TÁBLA

sor- neve születési  1.  2.  3.  4.  5.  6.

szá- (esetleg csak a vezetéknév első betűje éve hó- nap- kikérdezésnél

ma és a keresztnév) napja ja
X* jel** X* jel** X* jel** X* jel** X* jel** X* jel**

01  

02

03

04

05

06

07

08

09

A háztartás tagjainak száma I + F + V +U

az egyes kikérdezéseknél M 

Összesen

*X-et kell beírni a 15–74 éveseknél. Róluk gazdasági aktivitási kérdőívet kell kitölteni!

**Az adatszolgáltatás jele: 

sulás sorszáma

Válaszoló 

 A családtag megtagadta az adatszolgáltatást: M          

Induló: I         Folyamatos: F           Elköltözött: E         Új háztartást alapított: U            Háztartásba visszatérő: V      

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

Gazdasági aktivitás és az adatszolgáltatás 
jellege az

A személy 
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   Nyilvántartási szám: 1539

               Az oszlop sorszáma 0 1 0 2 0 3

  1.  A személy sorszáma a háztartásban

 2. A család sorszáma

 3. Neme:   férfi (1)   nő (2)

 4. Migráció

A/ Melyik országban született a jelenlegi országhatárokat 

figyelembe véve?

   Magyarországon (1) 

   nem Magyarországon (2) A A A

B/ Ha nem Magyarországon született, melyik országban? ...........................................................................................................................................................................................

B B B

C/ Hány éve  tartózkodik Magyarországon? C C C

D/ Összesen hány évet töltött Magyarországon? D D D

E/ Melyik országban született az apja?              

   Magyarországon (1)                    

   TOVÁBB AZ 5-RE!

   nem tudja (2)

   nem Magyarországon magyar nemzetiségűként (3) E E E

   nem Magyarországon nem magyar nemzetiségűként (4)

F/ Ha nem Magyarországon született az apja, mely országban? ...........................................................................................................................................................................................

F F F

G/ Melyik országban született az anyja?              

   Magyarországon (1)                    

   TOVÁBB AZ 5-RE!

   nem tudja (2)

   nem Magyarországon magyar nemzetiségűként (3)

   nem Magyarországon nem magyar nemzetiségűként (4) G G G

H/ Ha nem Magyarországon született az anyja, mely országban? ...........................................................................................................................................................................................

H H H

 5. ÁLLAMPOLGÁRSÁG

A/ Milyen állampolgárságú?

     magyar (1) 

     nem magyar (2) A A A

B/ Születése óta magyar állampolgár?

  igen (1)       TOVÁBB A 6-RA!

  nem (2)  B B B

C/ A magyar állampolgárság megszerzésének éve:     C  év C  év C  év

D/ Az állampolgárság megnevezése: ................................ ................................... ...................................

D D D

 6. Családi állapota:

     nőtlen, hajadon (1)

     házas (2)       özvegy (3)        elvált (4)

7. Családi állása:

      férj (1)          feleség (2)          élettárs (3)     

      egyedülálló  szülő gyermekkel (4)         gyermek (5)

      felmenő rokon (6)      egyéb rokon (7)

      nem rokon (8)      egyedülálló (9)

8. A háztartásfő és a hozzáfűződő rokoni kapcsolat

    háztartásfő (1)

     a háztartásfő házastársa/élettársa (2)

     a háztartásfőnek és/vagy házastársának (élettársának)

          a gyermeke (3)

     a háztartásfőnek vagy házastársának/élettársának

          a szülője (4)

     egyéb rokon (5)              nem rokon (6)        

 9. Melyik országban élt egy évvel ezelőtt?

A/ Magyarországon                                              (megyében) ....................... ....................... .......................

A A A

B/ nem Magyarországon                                     (országban) ....................... ....................... .......................

B B B

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

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

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

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

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

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

   TOVÁBB AZ 5-RE!  

 TOVÁBB A 4/G-RE!  

   TOVÁBB AZ 5/C-RE

   TOVÁBB A 4/E-RE!

   TOVÁBB AZ 5/D-RE!

 TOVÁBB A 6-RA!

TOVÁBB A 6-RA!
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0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9

A A A A A A

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

B B B B B B

C C C C C C

D D D D D D

E E E E E E

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

F F F F F F

G G G G G G

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

H H H H H H

A A A A A A

B B B B B B

C  év C  év C  év C  év C  év C  év

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

D D D D D D

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

A A A A A A

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

B B B B B B

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.............................................. ....................... ....................... .......................
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               Az oszlop sorszáma 0 1 0 2 0 3

 A személy sorszáma a háztartásban

10. A/ Legmagasabb befejezett általános jellegű iskolai

 végzettsége: A A A

8 évfolyamnál kevesebb (1) 

A1                ebből az elvégzett legmagasabb évfolyam: A1 A1 A1

8 évfolyam (2)

középiskolai érettségi szakképesítés nélkül (3) 

A2 A végzettség megszerzésének éve: A2 A2 A2

B/ Legmagasabb befejezett szakmai jellegű iskolai 

végzettsége:

szakiskolai (szakmunkásképző iskolai) szakképesítést

    igazoló bizonyítvány (04)

középiskolai szakképesítést igazoló érettségi,

   képesítő bizonyítvány (05)

középiskolai végzettséget (érettségit) követő képzésben

   szakképesítést igazoló bizonyítvány (06)

iskolarendszerű felsőfokú szakképesítést

   igazoló bizonyítvány (07)

főiskolai, vagy azzal egyenértékű oklevél (08)           

egyetemi, vagy azzal egyenértékű oklevél (09)

doktori (PhD- vagy DLA-) fokozatot B B B

   igazoló oklevél (10)

  nincs (99) –––––––––––   TOVÁBB A C-RE!

B1 A legkésőbb megszerzett legmagasabb szakképesítés 

  megnevezése, a képzettség kódja: B1 B1 B1

B2 A legkésőbb megszerzett legmagasabb szakmai jellegű 

iskolai végzettség megszerzésének éve: B2 B2 B2

C/ Iskolarendszeren kívüli oktatásban szerzett szakképesítése:

        van (1)

        nincs (2) –––––––––––  TOVÁBB A 11-RE! C C C

C1 Ha van, a legkésőbb megszerzett szakképesítése 

megszerzéséhez

8 évfolyamos végzettség nem volt szükséges (1)

8 évfolyamos végzettség volt szükséges (2)

középiskolai végzettség volt szükséges (3)

felsőfokú végzettség volt szükséges (4) C1 C1 C1

szakmai előképzettséget is igényelt (5)

nem sorolható be (9)

C2 A legkésőbb megszerzett szakképesítés

  megnevezése, a képzettség kódja: C2 C2 C2

C3 A szakképesítés megszerzésének éve: C3 C3 C3

11. Részesül-e valamelyik juttatásban az alábbiak közül?

A/ igen (1)        nem (2) A A A

ha igen: 

B/      gyermekgondozási díjban (gyed)  (1)

     gyermekgondozási segélyben (gyes)  (2)

     gyermekgondozási támogatásban  (gyet)  (3)

     saját jogú öregségi nyugdíjban (járadékban), 

               korkedvezményes nyugdíjban, előnyugdíjban (4)    

     rokkantsági nyugdíjban (járadékban) (5)

     özvegyi, szülői hozzátartozói nyugdíjban (6) 

     ideiglenes özvegyi nyugdíjban (7)

     árvaellátásban (8)

     ápolási díjban (9) B B B

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

……………..……………….……………..……………….……………..……………….
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0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9

A A A A A A

A1 A1 A1 A1 A1 A1

A2 A2 A2 A2 A2 A2

B B B B B B

B1 B1 B1 B1 B1 B1

B2 B2 B2 B2 B2 B2

C C C C C C

C1 C1 C1 C1 C1 C1

C2 C2 C2 C2 C2 C2

C3 C3 C3 C3 C3 C3

A A A A A A

B B B B B B

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

……………..……………….……………..……………….……………..……………….……………..……………….……………..……………….……………..……………….
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ROKONSÁGI KAPCSOLATOK  A HÁZTARTÁSBAN

A személy 

sor- neve rokonsági apja anyja apja anyja apja anyja

szá- (a vezetéknév első betűje kapcsolata

ma és a keresztnév) sorszáma* sorszáma* sorszáma*

az 1. kikérdezésnél a 2. kikérdezésnél a 3. kikérdezésnél

01

02

03

04

05

06

07

08

09

A személy 

sor- neve rokonsági apja anyja apja anyja apja anyja

szá- (a vezetéknév első betűje kapcsolata

ma és a keresztnév) sorszáma* sorszáma* sorszáma*

a 4. kikérdezésnél az 5. kikérdezésnél a 6. kikérdezésnél

01

02

03

04

05

06

07

08

09

*Ha nem él a háztartásban, a kódszám: 99.

házas-, 
v. élet-
társa 

házas-, 
v. élet-
társa 

házas-, 
v. élet-
társa 

házas-, 
v. élet-
társa 

házas-, 
v. élet-
társa 

házas-, 
v. élet-
társa 
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INFORMÁCIÓK A TELEFONOS KIKÉRDEZÉSHEZ

Hozzájárulnának-e ahhoz, hogy a további kikérdezéseket telefonon bonyolítsuk le?

igen (1)    

nem, mert: – van ugyan telefonja, de a személyes felkeresést megfelelőbbnek tartja (2)

– nincs otthon telefonja (3)

– munkahelyén sem érhető el (4)

– egyéb ok, éspedig: ………………………………………………………………………. (5)

Ha igen:      
A hívható személy neve 
(aki a telefonhoz kérhető):

Milyen napokon és melyik 
napszakban alkalmas a hívás?

lakáson ………………………………………. ………………………………………. ……………………………………….

munkahelyen ………………………………………. ………………………………………. ……………………………………….

mobiltelefonon ………………………………………. ………………………………………. ……………………………………….

INTERJÚSZITUÁCIÓS KÉRDÉSEK

A/

Az Adatlap kitöltésének kezdete: óra  perc óra  perc óra  perc

Az Adatlap kitöltésének vége: óra  perc óra  perc óra  perc

Az Adatlap kitöltésének kezdete: óra  perc óra  perc óra  perc

Az Adatlap kitöltésének vége: óra  perc óra  perc óra  perc

B/ A kijelölt háztartás elérése

könnyen sikerült (1)

nehezen sikerült mert

– a címjegyzék pontatlan volt (2)

– a csengőn, kaputelefonon nem volt pontos cím (3)

– nem működött a csengő, kaputelefon (4)

– kutya akadályozta a bejutást (5) 1. 2. 3. 4. 5. 6.

– egyéb technikai ok miatt (rács, biztonsági szolgálat) (6)

– egyéb ok miatt (7), éspedig: ………………………………………….

C/ Hol került sor az interjúra?

a lakásban

– normál körülmények között (1)

– rendhagyó körülmények között (2)

a lakáson kívül (teraszon, kertben, kapuban, bejárati ajtó előtt)

– normál körülmények között (3) 1. 2. 3. 4. 5. 6.

– rendhagyó körülmények között (4)

telefonos interjú volt (5)

kikérdezés

kikérdezés

Kikérdezés
1. kikérdezés 2. kikérdezés 3. kikérdezés

Telefonszám

4. kikérdezés 5. kikérdezés 6. kikérdezés
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HÁTTÉRINFORMÁCIÓK
AZ ELSŐ FELKERESÉSKOR MINDEN HÁZTARTÁSRÓL KI KELL TÖLTENI, MEGHIÚSULÁS ESETÉN IS

A/ Az épület környezetének lakóövezeti jellege:

hagyományos városias beépítésű (1) üzemi, ipari terület (6)

lakótelep (2) külterület (7)

társasházi és villanegyed (3) szociális szempontból nem megfelelő lakóövezet (8)

családi házas lakóövezet (4) egyéb (9), éspedig ……………………………………

falusias jellegű lakóövezet (5)

B/ Az épület, amelyben a háztartás által lakott lakás van, milyen állagú?

kiváló (frissen épített, felújított) (1)

jó (2)

kielégítő (3)

leromlott állapotú (4)

C/ Milyen típusú épületben van a lakás?

különálló családi ház (1) társasház 10 vagy 10-nél több lakással (4)

ikerház vagy sorház (2) egyéb lakott lakóegység (5), éspedig ……

társasház 10-nél kevesebb lakással (3) ………………………………………….

ÖSSZEÍRÓI MEGJEGYZÉSEK
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