
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 1

I/ Az összeíró kódja

...................................................................... J/ A személy sorszáma a háztartásban 

K/ A válaszoló sorszáma

A kérd őív kitöltésének kezdete: óra perc

1. Van-e Önnek az alábbiak közül valamilyen tartósan ( legalább hat hónapig) fennálló egészségi problémája ,

 betegsége? 

(01) kézzel, karral kapcsolatos probléma (pl. a végtag részleges vagy teljes hiánya, reuma, izületi probléma stb.)

(02) lábbal kapcsolatos probléma (pl. a végtag részleges vagy teljes hiánya, reuma, izületi probléma stb.)

(03) hát vagy nyak probléma (pl. reuma, izületi probléma stb.)

(04) rák, daganatos megbetegedés

(05) bőrbetegség, bőrelváltozást okozó allergia, súlyos bőrelváltozás

(06) a keringési rendszer betegsége (szív-, vérnyomás-, vérkeringési problémák)

(07) mellkasi és légzőszervi betegség (pl. asztma, bronhitis, légúti allergia)

(08) gyomor, máj, vese, ill. az emésztő rendszer egyéb betegsége

(09) cukorbetegség

(10) epilepszia

(11) komoly fejfájás (migrén)

(12) tanulási problémák (pl. olvasási, számolási, írási problémák)

(13) krónikus szorongás

(14) depresszió

(15) egyéb idegrendszeri, lelki, ill. mentális megbetegedés (pl. pánik, különböző fóbiák, anorexia, alvászavar stb.)

(16) egyéb progresszív betegség (pl. parkinson kór, aids, sokizületi gyulladás, Alzheimer kór stb.)

(17) egyéb tartós betegség, éspedig…………………………………………………………………………..

2. Melyiket tartja a legsúlyobbnak az említett tartósa n fennálló egészségi problémák, betegségek közül ?
Több probléma fennállása esetén a két legsúlyosabb jelölését kérjük, a súlyosabbal kezdve.

Amennyiben a megkérdezett nem kívánja betegségét megnevezni, a kód "00". 1. legsúlyosabb

2. legsúlyosabb

 város, község
AZ ADATSZOLGÁLTATÁS NEM KÖTELEZŐ! AZ ADATGYŰJTÉS STATISZTIKAI CÉLRA TÖRTÉNIK! NYILVÁNTARTÁSI SZÁM: 1539/11

(2) nincs TOVÁBB A 3. KÉRDÉSRE!

van

HA A GAZDASÁGI AKTIVITÁSI KÉRD ŐÍVEN MEGKÉRDEZETT ÚGY NYILATKOZOTT, HOGY SAJÁT BETE GSÉGE, 
EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTA MIATT DOLGOZIK RÉSZMUNKAID ŐBEN, ILLETVE EMIATT NEM KERES MUNKÁT, SZ ŰNT MEG A 

MUNKÁJA, AKKOR ERRE A KÉRDÉSRE FELTEHET ŐLEG "IGEN" LESZ A VÁLASZ. HA NEM, RÁ KELL KÉRDEZNI.

EGÉSZSÉGI PROBLÉMA, BETEGSÉG

A kérd őív a 15–64 éves népességre vonatkozik.

(1)

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL
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3. Van-e problémája, nehézsége Önnek a mindennapokban az alábbi területek valamelyikén?

(01) látás (szemüveg viselése ellenére)

(02) hallás (hallókészülék viselése ellenére)  

(03) járás, lépcsőn járás

(04) felülés, felállás, (hosszan tartó) ülés, állás 

(05) koncentrálás, visszaemlékezés

(06) kommunikáció (mások megértése, illetve önmaga másokkal való megértetése)

(07) tárgyak elérése, megfogása, levétele, átadása

(08) emelés, cipelés, teherhordás

(09) hajlás, felegyenesedés

(10) gyors, hirtelen mozdulat, fordulás (pl. tárgyak elkapása, megmarkolása, forgatstása, dobása stb.)tartás szorítás fordulás

(1) van

(2) nincs

4. Mely területen van Önnek (leginkább) problémája, ne hézsége az említettek közül ?

Több probléma fennállása esetén a két legsúlyosabb jelölését kérjük, a súlyosabbal kezdve.

Amennyiben a megkérdezett nem kíván válaszolni, a kód "00". 1. legsúlyosabb

2. legsúlyosabb

5. Korlátozza-e Önt tartósan fennálló egészségi problé mája, betegsége, illetve napi tevékenységével 

kapcsolatos nehézsége abban, hogy mennyi jövedelmet biztosító munkát tud (tudna) elvégezni e gy hét alatt?

Pl. a foglalkozásában szokásos teljes munkaidős óraszámot nem tudja (nem tudná) teljesíteni, a foglalkozásában

szokásos munkamennyiséget nem tudja (nem tudná) elvégezni, csak alacsonyabb munkaintenzitással képes

(lenne képes) dolgozni.

A 2. vagy/és a 4. kérdésnél jelölt probléma(i) alapján kérjük válaszát.

6. Mi korlátozza Önt abban, hogy mennyi  jövedelmet biztosító munkát tud 

(tudna) végezni?

A/ a 2. kérdésnél jelölt legsúlyosabb tartósan fennálló egészségi problémája, betegsége A/

B/ a 2. kérdésnél jelölt második legsúlyosabb tartósan fennálló egészségi problémája, betegsége B/

C/ a 4. kérdésnél jelölt legnagyobb nehézség C/

D/ a 4. kérdésnél jelölt második legnagyobb nehézség D/

7. Korlátozza-e Ön tartósan fennálló egészségi problém ája, betegsége, illetve napi tevékenységével 

kapcsolatos nehézsége abban, hogy milyen jelleg ű jövedelmet biztosító munkát tud (tudna) végezni?

Pl. nem tud nehéz tárgyakat emelni, a szabadban dolgozni, hosszú ideig ülő vagy álló munkát végezni stb.

A 2. vagy/és a 4. kérdésnél jelölt probléma(i) alapján kérjük válaszát.

igen

MINDEN SORBA KÉRÜNK VÁLASZT!

nem

MUNKAVÁLLALÁST, MUNKAVÉGZÉST KORLÁTOZÓ TÉNYEZ ŐK

(1) igen (2) nem           
(0) nem értelmezhető

(1)

TOVÁBB A 7. KÉRDÉSRE!(2)

(2)

HA AZ 1. KÉRDÉSRE 'NEM' A VÁLASZ, TOVÁBB A 17. KÉRDÉSRE!

(1) igen

HA AZ 1. KÉRDÉSRE 'IGEN' A VÁLASZ, TOVÁBB AZ  5. KÉRDÉSRE!     

HA A GAZDASÁGI AKTIVITÁSI KÉRD ŐÍVEN MEGKÉRDEZETT ÚGY NYILATKOZOTT, HOGY SAJÁT BETE GSÉGE, 
EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTA MIATT DOLGOZIK RÉSZMUNKAID ŐBEN, ILLETVE EMIATT NEM KERES MUNKÁT, SZ ŰNT MEG A 

MUNKÁJA, AKKOR ERRE A KÉRDÉSRE FELTEHET ŐLEG "IGEN" LESZ A VÁLASZ. HA NEM, RÁ KELL KÉRDEZNI.

NEHÉZSÉG, PROBLÉMA A NAPI TEVÉKENYSÉGBEN

nem TOVÁBB A 9. KÉRDÉSRE!
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8. Mi korlátozza Önt abban, hogy milyen jelleg ű munkát tud (tudna) végezni ?

A/ a 2. kérdésnél jelölt legsúlyosabb tartósan fennálló egészségi problémája, betegsége A/

B/ a 2. kérdésnél jelölt második legsúlyosabb tartósan fennálló egészségi problémája, betegsége B/

C/ a 4. kérdésnél jelölt legnagyobb nehézség C/

D/ a 4. kérdésnél jelölt második legnagyobb nehézség D/

9. Korlátozza-e (korlátozná) Önt a munkába járásban tartósan fennálló egészségi problémája, betegsége, 

illetve napi tevékenységével kapcsolatos nehézsége?

Pl. megnehezíti az otthon és a (potenciális) munkahely közötti közlekedést.

A 2. vagy/és a 4. kérdésnél jelölt probléma(i) alapján kérjük válaszát.

10. Mi korlátozza (korlátozná) Önt a munkába járásban ?

A/ a 2. kérdésnél jelölt legsúlyosabb tartósan fennálló egészségi problémája, betegsége A/

B/ a 2. kérdésnél jelölt második legsúlyosabb tartósan fennálló egészségi problémája, betegsége B/

C/ a 4. kérdésnél jelölt legnagyobb nehézség C/

D/ a 4. kérdésnél jelölt második legnagyobb nehézség D/

11. Kap-e emberi  segítséget munkavégzéséhez?

Pl. segítséget a közlekedésben, kíséretet, jeltolmácsot stb.

(1) igen, mellyel teljes mértékben elégedett

(2) igen, de további emberi segítségre lenne szüksége

(3) nem, jóllehet szüksége lenne rá

(4) nem, de nincs is rá szüksége

12. Kap-e speciális eszközöket, egyéb technikai  segítséget munkavégzéséhez, illetve munkakörnyezet e, 

munkahelye az egészségi  problémájának figyelembe v ételével kialakított?  

Pl. az épület (szobák, folyosók, egyéb helyiségek, az épületben történő közlekedés), a parkolási lehetőség 

mozgáskorlátozottak számára lett ki-/átalakítva, a munkavégzéshez speciális eszközöket (vakok, siketek 

számára készített speciális telefonokat, számítógépeket stb.) biztosítanak stb.

(1) igen, mellyel teljes mértékben elégedett

(2) igen, de további technikai segítségre lenne szüksége

(3) nem, jóllehet szüksége lenne rá

(4) nem, de nincs is rá szüksége

13. Munkafeltételeinek (munkarendjének, munkaidejének, illetve a teljesítménykövetelményének stb.) 

meghatározása egészségi problémájának figyelembe vé telével (egyedileg) történt?

Pl. ülőmunka, távmunka, rugalmas munkaidő, kevésbé feszített munkatempó, fárasztó munkabeosztás,

könnyített munkavégzés biztosítása, a munkahelyre való eljutásban támogatás stb.

(1) igen, mellyel teljes mértékben elégedett

(2) igen, de további segítségre lenne szüksége

(3) nem, jóllehet szüksége lenne rá

(4) nem, de nincs is rá szüksége

MINDEN SORBA KÉRÜNK VÁLASZT!

MINDEN SORBA KÉRÜNK VÁLASZT!

TOVÁBB A 11. KÉRDÉS ELŐTTI UTASÍTÁSHOZ!(2) nem

(1) igen

(1) igen (2) nem           
(0) nem értelmezhető

TOVÁBB A 17. KÉRDÉSRE!

(1) igen (2) nem           
(0) nem értelmezhető

SEGÍTSÉG A JÖVEDELMET BIZTOSÍTÓ MUNKAVÉGZÉSHEZ 

AZ ELMÚLT HÉTEN DOLGOZÓK, VAGY RENDSZERES MUNKÁVAL RENDELKEZŐK (Gazdasági aktivitási kérd őív 1-
es vagy 2-es kérdésére 1-es kód a válasz) ESETÉBEN A KÖVETKEZŐ, 11-ES KÉRDÉSSEL FOLYTASSA A 

KIKÉRDEZÉST.    EGYÉBKÉNT TOVÁBB A 14. KÉRDÉSRE.
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14. Szüksége lenne-e emberi  segítségre a munkavégzéséhez?

Pl.kíséretre, segítségre a közlekedésben, jeltolmácsra stb.

(1) igen, bár anélkül is tudna munkát vállalni

(2) igen, mert csak így tudna munkát vállalni

(3) nem, mert egészségi állapota miatt egyáltalán nem tud munkát vállalni

(4) nem, mert nem emberi segítség hiánya miatt nem dolgozik

15. Szüksége lenne-e speciális technikai  segítségre vagy a munkavégzés helyének egyedi  kia lakítására

munkavégzéséhez?

Pl. az épület (szobák, folyosók, egyéb helyiségek, az épületben történő közlekedés), a parkolási lehetőség 

mozgáskorlátozottak számára történő ki-/átalakítására, speciális eszközök (vakok, siketek számára készített 

speciális telefonok, számítógépek stb.) biztosítására stb.

(1) igen, bár anélkül is tudna munkát vállalni

(2) igen, mert csak így tudna munkát vállalni

(3) nem, mert egészségi állapota miatt egyáltalán nem tud munkát vállalni

(4) nem, mert nem az említett (technikai) segítség hiánya miatt nem dolgozik

16. Szüksége lenne-e a munkafeltételek  (munkarend, munkaid ő, teljesítménykövetelmény stb.)

egyedi  (személyre szabott) kialakítására munkavégzéséhez?

Pl. ülőmunka, távmunka, rugalmas munkaidő, kevésbé feszített munkatempó, fárasztó munkabeosztás,

könnyített munkavégzés biztosítására, a munkahelyre való eljutásban támogatásra stb.

(1) igen, bár anélkül is tudna munkát vállalni

(2) igen, mert csak így tudna munkát vállalni

(3) nem, mert egészségi állapota miatt egyáltalán nem tud munkát vállalni

(4) nem, mert nem az említett segítség hiánya miatt nem dolgozik

17. Korlátozza-e az alábbi problémák valamelyike az Ön munkavállalását, 

munkavégzését, vagyis azt, hogy  milyen jelleg ű munkát, milyen feltételekkel tud vállalni / végezn i?

A tartósan fennálló egészségi problémájával, betegségével, az alapvető funkciók károsodásával, 

a problémát okozó tevékenységekkel kapcsolatos tényezőket kérjük  ITT NE  vegye figyelembe!

1/ nincs megfelelő végzettsége, elegendő munkatapasztalata 1/

2/ nincs megfelelő munkalehetőség (elérhető közelségben) 2/

3/ nincs vagy nem megfelelő a közlekedési lehetőség a munkahelyre 3/

4/ a munkáltató/munkahely nem (elég) rugalmas 4/

5/ a munkavállalás az éppen igénybevett támogatást (gyermekgondozási illetve egyéb ellátást) 5/

hátrányosan befolyásolja

6/ családi kötöttségei, gondozási, ápolási feladatai 6/

7/ személyes ok 7/

8/ egyéb ok, éspedig:…………………………………………………………………………………… 8/

18. Az említettek közül melyik probléma korlátozza az Ö n munkavállalását /-végzését a leginkább?

A kérd őív kitöltésének vége: óra perc

MINDEN SORBA KÉRÜNK VÁLASZT!

(1) igen   
(2) nem

MUNKAVÁLLALÁST, MUNKAVÉGZÉST KORLÁTOZÓ EGYÉB TÉNYEZ ŐK

AMENNYIBEN MINDEN KÉRDÉSRE 2-ES A VÁLASZ, A KIKÉRDEZÉS BEFEJEZŐDÖTT.
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