
A/ Címregiszter azonosító:

B/ Megye:

C/ Terület:

D/ A számlálókörzet száma:

E/ A lakás sorszáma:

F/ A háztartás sorszáma:

G/ A kikérdezés dátuma: 0 9

H/ Az összeíró kódja:  

I/ A személy  sorszáma a háztartásban:

J/ A válaszoló sorszáma

A kérd őív kitöltésének kezdete: óra perc

1. Jelenleg részt vesz iskolarendszer ű képzésben nappali, levelez ő, esti tagozaton vagy távoktatásban?

(1) igen

(2) nem
 

(3) soha nem járt iskolába

2. Mikor vett részt utoljára iskolarendszer ű képzésben?

Ha a hónapot nem tudja, a hónap kódja: 00 év hónap

3. Önnek a legmagasabb befejezett iskolai végzettsége szakmai középfokú végzettség?

(1) igen

(2) nem

4. Jellemz ően hol valósult meg az elméleti és szakmai képzés?

(1) többnyire, vagy teljes egészében iskolai környezetben
(2) többnyire munkahelyi környezetben

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

5. Dolgozott / dolgozik Ön iskolarendszer ű tanulmányai ideje alatt?
Kérjük, vegye figyelembe a szakmai gyakorlatot, és a szünid őben vállalt munkát is. 

(1) igen, és a ledolgozott munkaidő többnyire elérte/eléri összességében a 150 órát éves szinten
(2) igen, de a ledolgozott munkaidő többnyire nem érte/éri el összességében a 150 órát éves szinten

(3) nem

(3) iskolai és munkahelyi környezetben közel azonos arányban

2009. II. negyedév

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

AZ ADATSZOLGÁLTATÁS NEM KÖTELEZŐ! AZ ADATGYŰJTÉS STATISZTIKAI CÉLRA TÖRTÉNIK! NYILVÁNTARTÁSI SZÁM: 1539/09

A KÉRDŐÍV A 15–34 ÉVES NÉPESSÉGRE VONATKOZIK.

ENGEDJE MEG, HOGY ELŐSZÖR A TANULMÁNYAIVAL KAPCSOLATBAN TEGYEK FEL NÉHÁN Y KÉRDÉST.

város, község

TOVÁBB A 3. KÉRDÉSRE!

TOVÁBB A 17. KÉRDÉSRE!

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

MUNKAERŐ–FELMÉRÉS 

   Átmenet az iskolából a munka világába

ÉS KIEGÉSZÍTŐ FELVÉTELEI

Kiegészít ő felvétel

A KÉRDÉSRE CSAK AKKOR LEHET  "IGEN" A VÁLASZ, HA AZ  ADATLAP  10/B KÉRDÉSÉRE A VÁLASZ KÓDJA 04–06, 
TEHÁT A LEGMAGASABB BEFEJEZETT ISKOLAI VÉGZETTSÉG S ZAKISKOLAI VAGY KÖZÉPISKOLAI SZAKKÉPESÍTÉS.

TOVÁBB AZ 5. KÉRDÉSRE!

Kérjük azt az id őpontot adja meg, amikortól már nem jár iskolába, fü ggetlenül attól, hogy sikeresen fejezte-e be  
tanulmányait, vagyis, hogy végigjárta-e az adott is kolát, letette-e a szükséges vizsgákat, megszerezte -e a  
végzettséget, képesítést igazoló okiratot.

AMENNYIBEN A MEGKÉRDEZETT RÉSZT VESZ ISKOLARENDSZER Ű KÉPZÉSBEN 
(JELEN KÉRDŐÍV 1. KÉRDÉSRE 1-ES VÁLASZT ADOTT), A 17. KÉRDÉSSEL  KELL 

FOLYTATNI A KIKÉRDEZÉST!  EGYÉBKÉNT TOVÁBB A 7. KÉR DÉSRE!
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6. Milyen jelleg ű munká(ka)t végzett / végez?
 (1)  igen (2) nem 

A/ a képzés részeként (iskolai, szakmai gyakorlaton) A/

B/ a képzés ideje alatt, de nem a képzés részeként (egyéb munkában) B/

C/ tanulmányait (legalább fél évre) megszakítva C/

7.

(1) igen, és jelenleg is ebben a munkájában dolgozik

(2) igen, de jelenleg már nem ebben a munkájában dolgozik
(3) igen, jelenleg azonban nem dolgozik

8. Mikor kezd ődött ez az els ő, több mint 3 hónapig tartó munkája? 

Ha a hónapot nem tudja, a hónap kódja: 00 év hó

9. Hány hónapot dolgozott ebben a munkájában?

A ledolgozott hónapok száma:

10. Mi volt a foglalkozása ebben a  munkájában?

A foglalkozás megnevezése: ………………………………………. FEOR

A munkakörére jellemző tevékenység rövid leírása (segédinformáció a kódoláshoz): ISCO

……………….…..………………..…………………………………………

11. Mi volt a foglalkozási viszonya ebben a munkájában?

(1) alkalmazott

(2) társas vállalkozás tagja 
(3) önálló, egyéni vállakozó

12. Rész- vagy teljes munkaid őben dolgozott ebben a munkájában?

(2) teljes munkaidőben 

13. Milyen munkaszerz ődéssel dolgozott ebben a munkájában?

(2) meghatározott időre szóló szerződéssel

segítő családtag 
TOVÁBB A 14. KÉRDÉSRE!

(5) nem, iskolai tanulmányait követően nem dolgozott
TOVÁBB A 17. KÉRDÉSRE!

MINDEN SORBA KÉRÜNK VÁLASZT!

TOVÁBB A 14. KÉRDÉSRE!

(4)

(4)

nem, legfeljebb 3 hónapig tartó munkája volt

Kérjük itt vegye figyelembe azt a munkát is, amely már a tanulmányok befejezése el őtt kezd ődött, s a befejezést 
követ ően folytatódott. A szakmai gyakorlatot, a sorkatona i, ill. polgári szolgálat idején végzett munkát vis zont 
kérjük hagyja figyelmen kívül!

MOST AZ ISKOLARENDSZER Ű KÉPZÉST KÖVETŐ  ELSŐ, TÖBB MINT 3 HÓNAPIG TARTÓ MUNKÁJÁVAL 
KAPCSOLATBAN SZERETNÉK FELTENNI KÉRDÉSEKET.  

(1) határozatlan idejű szerződéssel 

(1) részmunkaidőben

AMENNYIBEN A MEGKÉRDEZETT RÉSZT VESZ ISKOLARENDSZER Ű KÉPZÉSBEN (JELEN KÉRD ŐÍV 1. KÉRDÉSRE 1-ES 
VÁLASZT ADOTT), A 17. KÉRDÉSSEL KELL FOLYTATNI A KI KÉRDEZÉST.

Iskolai tanulmányait követ ően volt-e folyamatosan több mint 3 hónapig  tartó munkája (alkalmazottként, egyéni 
vállakozóként, társas vállalkozás tagjaként vagy se gítő családtagként)?
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14. Honnan szerzett tudomást err ől a munkalehet őségről?

(1) az oktatási intézményben
(2) a munkaügyi központ kirendeltségén, honlapján
(3) hirdetés útján napilapban, folyóiratban, szórólapon
(4) internetes hirdetés útján
(5) közvetlenül keresett meg munkáltatókat
(6) szüleitől, rokonaitól, barátaitól, ismerőseitől
(7) korábban dolgozott ennél a cégnél (szakmai gyakorlaton, szünidei munkában)

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

15.

(1) igen

(2) nem

16.

Kérjük, hogy a leghosszabb ideig tartó tevékenysége t jelölje! 

(1) sorkatona volt, ill. polgári szolgálatot teljesített
(2) nem dolgozott, de aktívan keresett munkát, ill. vállalkozása beindítására tett lépéseket

Nem dolgozott, és nem is keresett munkát
(3) családi kötöttségek miatt (pl. gyermekgondozás, hozzátartozó ápolása)
(4) iskolarendszeren kívüli oktatásban vagy képzésben való részvétele miatt
(5) önkéntes munkája, karitatív tevékenysége miatt

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

17. Melyik országban született az Önt felnevel ő szülő/gondvisel ő?

A/ Az apa/férfi gondviselő születési országának megnevezése: ………………………………………...országkód: A/

B/ Az anya/női gondviselő születési országának megnevezése: ..……………………………………...országkód: B/

18. Mi (volt) a szül ők/gondvisel ők legmagasabb befejezett iskolai végzettsége?

 (1) Legfeljebb alapfokú végzettség (az általános iskola 8 osztálya vagy annál kevesebb)

(2) Szakiskola, szakmunkásképző

(3) Gimnázium, szakközépiskola apa/férfi gondviselő

(4) Felsőfokú végzettség (főiskola, egyetem, PhD-, DLA-fokozat) anya/női gondviselő

A kérd őív kitöltésének vége: óra perc

MOST ENGEDJE MEG, HOGY FELTEGYEK NÉHÁNY KIEGÉSZÍT Ő KÉRDÉST!

(8) önállóként kezdett dolgozni, vagy céget alapított

Ha tanulmányai befejeztével még szünidejét töltötte , ennek végét ől számítsa a 3 hónapot!

TOVÁBB A 17. KÉRDÉSRE!

Jellemz ően mit csinált  a tanulmányait követ ő időszakban, miel őtt els ő, több mint 3 hónapig tartó munkája 
elkezdődött?

Meghaladta-e a 3 hónapot az iskolarendszer ű képzés befejezése és az els ő (több mint 3 hónapig tartó) munkája 
közötti id őszak?

A 17–18. KÉRDÉST CSAK AZOKNAK KELL FELTENNI, AKIK N EM ÉLNEK EGY HÁZTARTÁSBAN SZÜLEIKKEL (AZ ADATLAP " 
ROKONSÁGI KAPCSOLATOK A HÁZTARTÁSBAN" CÍM Ű RÉSZBEN AZ APA ÉS ANYA SORSZÁMA IS '99'.)

Az országjelölést a jelenlegi országhatárok figyelembe vételével kérjük!

(6) egészségi problémája miatt 

Ha nem tudja, vagy intézetben nőtt fel, a kódnégyzet maradjon üres.

Ha nem tudja, a  kód: 00; ha intézetben nőtt fel, a kód  99 .
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