
A/ LAKOS-azonosító: L

B/ Munkakörzet sorszáma

C/ Megye

D/ Terület

E/ A számlálókörzet száma

F/ A lakás sorszáma

G/ A háztartás sorszáma

H/ A kikérdezés dátuma (év, hó, nap) 2 0 1 0

I/ Az összeíró kódja

J/ A személy sorszáma a háztartásban 

K/ A válaszoló sorszáma

A kérd őív kikérdezésének kezdési id őpontja óra perc

1. Nevel-e, felügyel-e rendszeresen (nem hivatásszer űen, nem fizetségért) 15 évesnél fiatalabb 

gyermek(ek)et? 

(1) igen, csak saját, házastársa/élettársa, illetve örökbe fogadott gyermeke(i)t, aki(k) Önnel közös háztartásban

él(nek)  

(2) igen, az Önnel közös háztartásban élő saját, házastársa/élettársa, illetve örökbe fogadott gyermeke(i) 

mellett más 15 évesnél fiatalabb gyermeke(ke)t is

Más gyermeknek számít: a) saját vagy házastársa/élettársa más háztartásban élő gyermeke, illetve 

b) minden nem saját gyermek (pl. testvér, unoka stb.), függetlenül attól, hogy Önnel közös, vagy nem közös 

    háztartásban él.

2. A 15 évesnél fiatalabb gyermek(ek) felügyeletével  kapcsolatban vannak olyan nehézségek/problémák, 
amelyek korlátozzák Önt a munkavállalásában?    

igen, 

(1) és emiatt egyáltalán nem dolgozik

(2) és emiatt részmunkaidőben dolgozik 

nem,

(3) maga döntött úgy, hogy nem dolgozik, illetve, részmunkaidőben dolgozik azért, hogy 

a gyermeke(ke)t maga tudja nevelni, felügyelni

(4) ugyanis nem gyermek(ek)kel kapcsolatos nehézségek/problémák miatt dolgozik részmunkaidőben, 

illetve nem dolgozik

(5) ugyanis teljes munkaidőben dolgozik

3. Az alábbi állítások közül melyik jellemzi leginká bb az Ön helyzetét?

Azért nem dolgozik, illetve dolgozik részmunkaidőben, mert

(1) nincs bölcsődei / óvodai / napközi otthonos ellátás a környéken, illetve elérhető közelségben

(2) a gyermek(ek) felügyelete csak drágán biztosítható

(3) nem talált igényeinek, elvárásainak megfelelő gyermekfelügyeletet 

(4) egyéb oka van, amely a megfelelő gyermekfelügyelet hiányával magyarázható,  éspedig ……………

TOVÁBB A 16. KÉRDÉSRE.

3–4–5-ÖS VÁLASZ ESETÉN TOVÁBB A 3. KÉRDÉS UTÁNI UTASÍTÁSHOZ.

2010. II. negyedév

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

 város, község

A 4–15. KÉRDÉSEKET CSAK AZOKNAK KELL FELTENNI, AKIK SAJÁT, HÁZASTÁRSUK/ ÉLETTÁRSUK, ILLETVE ÖRÖKBE 
FOGADOTT 15 ÉVESNÉL FIATALABB GYERMEKE(I)T NEVELIK A HÁZTARTÁSUKBAN. 

EGYÉBKÉNT TOVÁBB A 16. KÉRDÉSRE.

igen, csak más gyermeke(i)t(3)

AZ ADATSZOLGÁLTATÁS NEM KÖTELEZŐ! AZ ADATGYŰJTÉS STATISZTIKAI CÉLRA TÖRTÉNIK! 

(4)

  NYILVÁNTARTÁSI SZÁM:1539/10

A KÉRDŐÍV A 15–64 ÉVES NÉPESSÉGRE VONATKOZIK.

G Y E R M E K G O N D O Z Á S

nem 

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

MUNKAERŐ–FELMÉRÉS 

ÉS KIEGÉSZÍTŐ FELVÉTELEI

MUNKAVÉGZÉS ÉS CSALÁDI KÖTÖTTSÉGEK



4. Kérjük adja meg a háztartásában él ő saját, házastársa/élettársa, illetve örökbe fogado tt 15 évesnél 

fiatalabb gyermeke(i) számát.
Minden sorba kérünk választ. Ha a háztartásban nem él a feltételnek megfelelő gyermek, akkor a kódnégyzetben 

0-t kérünk jelölni.

A/ bölcsődébe járó gyermek A/ fő

B/ óvodába járó gyermek B/ fő

C/ általános iskola alsó tagozatán (1–4. évfolyamán) tanuló gyermek C/ fő

D/ általános iskola felső tagozatán, vagy ennek megfelelő középiskolai (5. vagy annál magasabb) D/ fő

 évfolyamon  tanuló gyermek 

E/ gyermekintézménybe nem járó, további 15 év alatti gyermek E/ fő
 

5. Igénybe vesz-e a háztartásában él ő legfiatalabb , 15 év alatti gyermeke gondozásához valamilyen 

ellátást, segítséget (pl. bölcs ődei, óvodai, tanítási id őn kívüli napközi otthonos ellátást, fizetett 

gyermekgondozót)?
A rokonok, barátok, ismerősök által nyújtott ingyenes segítséget kérjük ne vegye figyelembe.

(1) igen

6. Egy átlagos héten összesen hány órára  vesz igénybe ellátást, illetve segítséget a legfia talabb, 15 évesnél

fiatalabb gyermeke gondozásához?
A rokonok, barátok, ismerősök által nyújtott ingyenes segítség kivételével a gyermekfelügyelet valamennyi 

(intézményi, illetve fizetett gyermekgondozói) formáját kérjük vegye figyelembe!

(1) legfeljebb 10 órát

(2) 10 óránál többet, de legfeljebb 20 órát

(3) 20 óránál többet, de legfeljebb 30 órát

(4) 30 óránál többet, de legfeljebb 40 órát

(5) több mint 40 órát

7. Dolgozott-e a legkisebb, 8 évesnél fiatalabb gyer mek születését megel őző max. egy évt ől kezdődően
mostanáig bármikor?

(1) igen, és munkáját a legkisebb gyermek gondozása miatt legalább egy hónapra megszakította

(3) nem 

8. Járt-e Önnek a szülési szabadság idejére terhessé gi-gyermekágyi segély (tgyás)? 
Csak annak az anyának jár max. 24 hétig, aki a szülést megelőző két éven belül legalább 180 napig biztosított volt.

(1) igen

(3) nem, mert tgyásra csak az anya jogosult, és Ön nem a gyermek anyja

9. Igénybe vett-e gyermekgondozási díjat (gyedet) a legkisebb, 8 évesnél fiatalabb gyermek után?
(A hónapok száma max. 19 hónap, amennyiben a gyermek 2 éves koráig vette igénybe.)

(1) igen, hónapot, de már nem kapja az ellátást

(3) nem

TOVÁBB A 16. KÉRDÉSRE.

(2) nem, csak alanyi jogon járó gyesre volt jogosult, mert

egyáltalán nem, vagy nem elegendő ideig volt biztosított

(2) igen, és munkáját a legkisebb gyermek gondozása miatt egyáltalán nem, 

(2) igen, most is igénybe veszi

vagy csak egy hónapnál rövidebb időre szakította meg

TOVÁBB A 10. KÉRDÉSRE.

TOVÁBB A 7. KÉRDÉS ELŐTTI UTASÍTÁSHOZ.nem 

AMENNYIBEN A MEGKÉRDEZETT SZEMÉLY A LEGKISEBB GYERMEKÉVEL JELENLEG SZÜLÉSI SZABADSÁGON VAN (a 
Gazdasági aktivitási kérdőív 3. kérdésénél 2-es kódot jelölt), TOVÁBB A 16. KÉRDÉSRE. 

TOVÁBB A 15. KÉRDÉSRE.

EGYÉBKÉNT TOVÁBB A 16. KÉRDÉSRE.

(2)

TÖBB ILYEN KORÚ GYERMEK ESETÉN A LEGFIATALABBRA VONATKOZÓAN KÉRJÜK A KÉRDÉSEK MEGVÁLASZOLÁSÁT. 

A 7–15. KÉRDÉSEKET CSAK AZOKNAK AZ (ÉDES / MOSTOHA / ÖRÖKBE FOGADÓ) ANYÁKNAK ÉS APÁKNAK KELL FELTENNI, 
AKIK HÁZTARTÁSUKBAN LEGALÁBB EGY, 8. ÉLETÉVÉT MÉG BE NEM TÖLTÖTT  (SAJÁT, HÁZASTÁRSUK / ÉLETTÁRSUK, 

ILLETVE ÖRÖKBE FOGADOTT) GYERMEKET NEVELNEK. 



10. Igénybe vett-e gyermekgondozási segélyt (gyest) a legkisebb, 8 évesnél fiatalabb gyermek után?

Gyes egészséges  gyermek esetén a gyermek 3 éves koráig jár, így ha jogosult volt tgyásra, illetve gyedre, akkor 

 a hónapok száma legfeljebb 12, ha pedig nem volt jogosult rá, akkor max. 36 hónap lehet. 

Ikrek  esetén a tankötelessé válás évének végéig kapható a támogatás.

A  tartósan beteg , illetve súlyosan fogyatékos gyermek után méltányossági gyes 2007-ig a gyermek 10 éves

 koráig járt, 2008-tól azonban már csak a gyermek 8 éves koráig vehető igénybe.

(1) igen, hónapot, de már nem kapja az ellátást

11. Dolgozott-e/dolgozik-e a gyermekgondozási segély  (gyes) mellett?

(1) igen, hónapot

(2) nem

12. Igénybe vett-e gyermekgondozási támogatást (gyet et) a legkisebb, 8 évesnél fiatalabb gyermek után?
Gyermeknevelési támogatás (gyet) három gyermek után, a legkisebb gyermek max. 8 éves koráig vehető igénybe.

(1) igen, hónapot, de már nem kapja az ellátást

13. Dolgozott-e/dolgozik-e a gyermekgondozási támoga tás (gyet) mellett?

(1) igen, hónapot

(2) nem

14. Szüneteltette-e egyéb módon (a szülési szabadság on, gyeden, gyesen, gyeten kívül) a munkáját 

a legkisebb, 8 évesnél fiatalabb gyermek gondozása  miatt?

(1) igen, hónapot

15. Előfordult-e, hogy legalább egy hónapot a szokásosnál rövidebb munkaid őben dolgozott a legkisebb, 

8 évesnél fiatalabb gyermek gondozása miatt?

(1) igen,

(2) nem

16. Gondoz-e, felügyel-e rendszeresen (nem hivatássz erűen, nem fizetségért) 15 éves vagy id ősebb 

beteg, fogyatékossággal él ő, vagy id őskorú személyeket?
A háztartáson kívül élő rokonokat, barátokat, ismerősöket is vegye figyelembe!

(1) igen

17. A 15 éves és id ősebb személyek gondozásával, felügyeletével kapcsol atban vannak olyan nehézségek / 

problémák, amelyek korlátozzák Önt a munkavállalásá ban?

(1) igen, és emiatt egyáltalán nem dolgozik (idetartozik, ha emiatt ment nyugdíjba)

(2) igen, és emiatt részmunkaidőben dolgozik 

(3)

igen, és most is igénybe veszi

nem

B E T E G Á P O L Á S,    I D Ő S G O N D O Z Á S

igen, és most is igénybe veszi

nem TOVÁBB A 12. KÉRDÉSRE.

(2)

(2)
TOVÁBB A 14. KÉRDÉSRE.

nem 

(3) nem

HA A MEGKÉRDEZETT ALKALMAZOTT, TOVÁBB A 19. KÉRDÉSRE. 
EGYÉBKÉNT A KIKÉRDEZÉS BEFEJEZŐDÖTT.(2)

nem 
HA A MEGKÉRDEZETT ALKALMAZOTT, TOVÁBB A 19. KÉRDÉSRE. 

EGYÉBKÉNT A KIKÉRDEZÉS BEFEJEZŐDÖTT.(3)

(2)

A 14–15. KÉRDÉSEKET CSAK AZOKNAK KELL FELTENNI, AKIK DOLGOZTAK A LEGKISEBB, 8 ÉVESNÉL FIATALABB 
GYERMEK SZÜLETÉSÉT MEGELŐZŐ MAX. EGY ÉVTŐL KEZDŐDŐEN MOSTANÁIG BÁRMIKOR. (Jelen kérdőív 7. kérdésére 1-es 

vagy 2-es kódot jelöltek). EGYÉBKÉNT TOVÁBB A 16. KÉRDÉSRE.



18. Az alábbi állítások közül melyik jellemzi a legi nkább az Ön gondozással, felügyelettel kapcsolatos 

helyzetét?

(1) nincs gondozást, ápolást, illetve felügyeletet biztosító intézmény a környéken, illetve elérhető közelségben

(2) a gondozás, ápolás, felügyelet csak drágán biztosítható

(3) nem talált igényeinek, elvárásainak megfelelő felügyeletet 

(4) egyéb oka van, amely a 15 éves vagy idősebb személy(ek) gondozásával kapcsolatos

19. Milyen munkarendben dolgozik?

A munkáltató által előírt munkaidőben 

állandó munkarendben (a munkaidő kezdete és vége a munkáltató által meghatározott)

változó munkarendben (több műszakban, illetve olyan munkaidő-beosztásban, amelynek meghatározása és 

megváltoztatása a munkáltató hatáskörébe tartozik)

A munkáltatóval történt megállapodás alapján

napi kötött munkaóraszám mellett a munkaidő-beosztásáról szabadon dönthet (a naponta ledolgozandó 

órák száma meghatározott, a munkaidő kezdete, ill. befejezése azonban bizonyos határok között 

szabadon választható meg)

egyéb munkarendben, éspedig ….………………………………………………………………..

20. Családi kötelezettségei miatt eltérhet a munkahe lyén szokásos munkaid ő-beosztástól, vagyis 

munkaidejének kezdetét, illetve végét legalább egy órával módosíthatja?

(1) igen, általában van rá lehetősége 

(2) igen, de csak kivételes alkalmakkor van rá lehetősége 

(3) nincs rá lehetősége

21. Családi kötelezettségei miatt akár egész nap(ok) ra távol maradhat a munkájától anélkül, hogy 

szabadságot, betegszabadságot, vagy táppénzt venne igénybe?

(1) igen, általában van rá lehetősége 

(2) igen, de csak kivételes alkalmakkor van rá lehetősége 

(3) nincs rá lehetősége

            
A kérd őív kikérdezése befejez ődött: óra perc

        

(1)

HA A MEGKÉRDEZETT ALKALMAZOTT, TOVÁBB A 19. KÉRDÉSRE. EGYÉBKÉNT A KIKÉRDEZÉS BEFEJEZŐDÖTT.

(4)

(2)

TOVÁBB A 21. KÉRDÉSRE.

rugalmas munkarendben (a ledolgozandó órák száma nem napi, hanem 
hosszabb időszakra vonatkozóan rögzített) 

(6)

kötetlen munkarendben (a munkaidő-beosztásról a megkérdezett teljesen 
szabadon dönthet)

(5)

(3)

M U N K A R E N D


