VÁLASZLAPOK
AZ EUTE-ESS KÉRDŐÍVHEZ
2005. április

1. VÁLASZLAP
semennyit
kevesebbet, mint fél órát
maximum 1 órát
maximum 1 és fél órát
maximum 2 órát
maximum 2 és fél órát
maximum 3 órát
3 óránál többet

2. VÁLASZLAP
Nincs hozzáférésem sem otthon, sem a munkahelyemen
Sohasem használom
Ritkábban, mint havonta egyszer
Havonta egyszer
Havonta többször is
Hetente egyszer
Hetente többször
Minden nap

EUTE kérdőív

TÁRKI Rt.
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3. VÁLASZLAP
Nem lehetünk
elég óvatosak
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A legtöbb ember
megbízható
9 10
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A legtöbb ember
igyekezne
tisztességes lenni
9 10
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Az emberek
általában
segítőkészek
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4. VÁLASZLAP
A legtöbb ember
megpróbálna
kihasználni
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5. VÁLASZLAP
Az emberek
inkább csak magukkal
törődnek
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6. VÁLASZLAP
soha
ritkán
alkalmanként
gyakran
mindig

7. VÁLASZLAP
nagyon nehezen
nehezen
se könnyen, se nehezen
könnyen
nagyon könnyen

8. VÁLASZLAP
Egyáltalán nem
bízik meg
benne
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Teljesen
megbízik
benne
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9. VÁLASZLAP
Baloldali

Jobboldali
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10. VÁLASZLAP

Teljesen
elégedetlen
0

Teljesen
elégedett
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11. VÁLASZLAP
Nagyon
rossz

Nagyon
jó
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12. VÁLASZLAP
teljesen egyetértek
egyetértek
ingadozom
nem értek egyet
egyáltalán nem értek egyet

13. VÁLASZLAP

Már így is
túlságosan
egységesített
0
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Az integrációnak
tovább kell
folytatódnia
8
9 10

14. VÁLASZLAP
Sokuknak meg kellene engedni, hogy Magyarországra jöjjenek élni,
jónéhányuknak meg kellene engedni,
keveseknek kellene megengedni,
senkinek nem kellene megengedni.

EUTE kérdőív
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15. VÁLASZLAP

Árt a
gazdaságnak
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Használ a
gazdaságnak
9 10

8

Gazdagítják
a kulturális
életet
9 10

16. VÁLASZLAP
Elnyomják a
kulturális
életet
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17. VÁLASZLAP
Rosszabb
lett
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Jobb
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18. VÁLASZLAP
Nagyon
boldogtalan
0
1

Nagyon
boldog
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4
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6
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19. VÁLASZLAP
soha
ritkábban, mint havonta egyszer
havonta egyszer
havonta többször is
hetente egyszer
hetente többször
minden nap

20. VÁLASZLAP
Sokkal ritkábban, mint mások.
Ritkábban, mint mások.
Körülbelül annyiszor, mint mások.
Többször, mint mások.
Sokkal többször, mint mások.
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21. VÁLASZLAP
Egyáltalán nem
vagyok vallásos
0
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22. VÁLASZLAP
minden nap
hetente többször
hetente egyszer
havonta legalább egyszer
csak a nagyobb ünnepeken
ritkábban
soha

23. VÁLASZLAP
egy éven belül
1-5 évvel ezelőtt
6-10 évvel ezelőtt
11-20 évvel ezelőtt
több mint 20 évvel ezelőtt

Nagyon vallásos
vagyok
8
9 10

TÁRKI Rt
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24. VÁLASZLAP
nagyon helyeslem
helyeslem
ingadozom
nem helyeslem
nagyon nem helyeslem

25. VÁLASZLAP
soha vagy szinte soha
néhányszor
az esetek felében
többször
mindig vagy majdnem mindig

26. VÁLASZLAP
Nem váltottam ki a gyógyszert a gyógyszertárból.
Kiváltottam a gyógyszert, de egyáltalán nem szedtem be.
Valamennyit bevettem a gyógyszerből, de nem pontosan úgy, ahogy felírták.
Bevettem a gyógyszert pontosan úgy, ahogy felírták.

EUTE kérdőív
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27. VÁLASZLAP
Négyszer vagy többször
Kétszer vagy háromszor
Egyszer
Az utóbbi 5 évben egyszer sem.

28. VÁLASZLAP
senkihez
barátokhoz vagy a családhoz
gyógyszerészhez
orvoshoz
védőnőhöz/ápolónőhöz
az internethez / webhez
egészségügyi segélyvonalhoz
más egészségügyi szakemberhez

28/a. VÁLASZLAP
Akupunktúra vagy akupresszúra
Kínai orvoslás
csontkovács
természetgyógyászat vagy homeopátia
Hipnoterápia
Masszásterápia
Fizikoterápia
Reflexológia
Egyéb kezelésfajta

TÁRKI Rt
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29. VÁLASZLAP
soha
egyszer vagy kétszer
3–5 alkalommal
6–10 alkalommal
több mint tízszer

30. VÁLASZLAP
teljesen egyetértek
egyetértek
ingadozom
nem értek egyet
egyáltalán nem értek egyet

31. VÁLASZLAP
soha vagy szinte soha nem fordul elő
néha előfordul
az esetek felében fordul elő
az esetek többségében előfordul
mindig vagy szinte mindig előfordul

EUTE kérdőív
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32. VÁLASZLAP
teljesen egyetértek
egyetértek
ingadozom
nem értek egyet
egyáltalán nem értek egyet

33. VÁLASZLAP
egyáltalán nem bízom meg
nem bízom meg
ingadozom
megbízom
nagyon megbízom

34. VÁLASZLAP
soha
egyszer
kétszer
háromszor vagy négyszer
ötször vagy többször

TÁRKI Rt
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35. VÁLASZLAP
egyáltalán nem tartok tőle
egy kicsit tartok tőle
eléggé tartok tőle
nagyon tartok tőle

36. VÁLASZLAP
egyáltalán nem helytelen
egy kicsit helytelen
helytelen
nagyon helytelen

37. VÁLASZLAP
teljesen egyetértek
egyetértek
ingadozom
nem értek egyet
egyáltalán nem értek egyet

EUTE kérdőív
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38. VÁLASZLAP
senkitől
néhánytól
elég sokaktól
szinte mindenkitől

39. VÁLASZLAP
soha
egyszer
kétszer
háromszor vagy négyszer
ötször vagy többször

40. VÁLASZLAP
férj/feleség/élettárs
fia/lánya (mostoha vagy nevelt is!)
szülő/após v. anyós az élettárs szülője, mostohaszülő
testvér (mostoha és nevelt is)
egyéb rokon
egyéb nem rokon

TÁRKI Rt
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41. VÁLASZLAP
nagyváros
nagyváros elővárosa
város vagy kisváros
falu vagy község
tanya

42. VÁLASZLAP
nem járt iskolába
1 – 4 osztály elemi/általános iskola vagy azzal egyenértékű
5 – 7 osztály általános iskola vagy azzal egyenértékű
befejezett általános iskola vagy azzal egyenértékű
szakmunkásképző, szakiskola
befejezetlen középiskola
érettségi, befejezett középiskola vagy azzal egyenértékű
érettségire épülő felsőfokra nem akkreditált szakképzés, középfokú technikum
felsőfokra akkreditált szakképzés, felsőfokú technikum
befejezetlen felsőfokú tanintézet (főiskola vagy egyetem)
főiskolai diploma
egyetemi diploma
posztgraduális végzettség
felsőfokú végzettség, tudományos fokozattal

EUTE kérdőív
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42a. VÁLASZLAP
Általános vagy nem specializálódott terület
Művészetek – szép- vagy alkalmazott művészetek
Bölcsészet – nyelvészet, latin és görög nyelv, irodalom, történelem, teológia,
idegen nyelv, stb.
Műszaki és mérnöki, beleértve az építészetet és a tervezést, az ipart, az
építőipart, stb.
Mezőgazdaság és erdőgazdaság
Oktatás-nevelés
Természettudomány, matematika, számítástechnika, informatika stb.
Egészségügyi szolgáltatás, Gyógyászat, ápolás, stb.
Gazdaság, kereskedelem, üzleti adminisztráció, könyvelés, stb.
Társadalomtudomány, államigazgatási ügyvitel, média, kultúra, sport- és
szabadidő, kutatás stb.
Jogtudomány, jogi szolgáltatások
Személyes szolgáltatás–étkeztetés, életmód, háztartás-vezetés fodrászat, stb.
Közrend és biztonság – rendőrség, hadsereg, tűzoltóság, stb.
Szállítás-közlekedés és telekommunikáció

TÁRKI Rt

EUTE kérdőív
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43. VÁLASZLAP
dolgoztam, pénzért (vagy átmenetileg nem, pl. szabadság miatt)
(alkalmazottként, vállalkozóként, a családi vállalkozásban)
tanultam (vagy vakációztam) (amiért nem fizetett munkáltató)
munkanélküli voltam és aktívan munkát kerestem
munkanélküli voltam, munkára vártam, de nem kerestem aktívan munkát
tartósan beteg vagy rokkant
nyugdíjas
katonai vagy civil szolgálat
háztartási munkát végeztem, a gyerekekre vagy másokra vigyáztam

44. VÁLASZLAP
Egyáltalán nem
tudom/ tudtam
befolyásolni
0
1
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7

8

Csak
tőlem
függ / függött
9 10

EUTE kérdőív
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45. VÁLASZLAP
Bérek vagy fizetések
Vállalkozásból (kivéve gazdálkodás) szerzett jövedelem
Gazdálkodásból szerzett jövedelem
Nyugdíjak
Munkanélküli / jövedelempótló segély
Társadalombiztosítási juttatás (pl. családi pótlék, GYES) vagy bármilyen más
forrásból szociális segély
Befektetésből, megtakarításból, biztosításból vagy ingatlan-hasznosításból
származó jövedelem
Egyéb forrásból származó jövedelem

TÁRKI Rt
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46. VÁLASZLAP
kevesebb, mint 37.500 Ft
37.501 - 75.000 Ft
75.001 - 100.000Ft
100.001 - 125.000 Ft
125.001 - 150.000 Ft
150.001 - 175.000 Ft
175.001 - 200.000 Ft
200.001 - 225.000 Ft
225.001 - 300.000 Ft
300.001 - 375.000 Ft
375.001 - 500.000 Ft
500.001 - 625.000 Ft
625.001 - 750.000 Ft
750.001 - 1.250.000 Ft
1.250.001 - 1.875.000 Ft
1.875.001 - 2.500.000 Ft
2.500.000 Ft-nál több

EUTE kérdőív
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47. VÁLASZLAP
semmit
nagyon keveset
a felénél kevesebbet
körülbelül a felét
a felénél többet
nagy részét
az egészet

48. VÁLASZLAP
Kényelmesen megélünk a jelenlegi jövedelmünkből
Kijövünk a jelenlegi jövedelmünkből
Nehezen élünk meg a jelenlegi jövedelmünkből
Nagyon nehezen élünk meg a jelenlegi jövedelmünkből

49. VÁLASZLAP
nagyon nehéz lenne
elég nehéz lenne
se nem könnyű, se nem nehéz
elég könnyű lenne
nagyon könnyű lenne

TÁRKI Rt
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50. VÁLASZLAP
nem járt iskolába
1–4 osztály elemi/általános iskola vagy azzal egyenértékű
5-7 osztály általános iskola vagy azzal egyenértékű
befejezett általános iskola vagy azzal egyenértékű
szakmunkásképző, szakiskola
befejezetlen középiskola
érettségi, befejezett középiskola vagy azzal egyenértékű
érettségire épülő felsőfokra nem akkreditált szakképzés, középfokú technikum
felsőfokra akkreditált szakképzés, felsőfokú technikum
befejezetlen felsőfokú tanintézet (főiskola vagy egyetem)
főiskolai diploma
egyetemi diploma
posztgraduális végzettség
felsőfokú végzettség, tudományos fokozattal

51. VÁLASZLAP
dolgozott pénzért (vagy átmenetileg nem, pl. szabadság miatt)
alkalmazottként, vállalkozóként, a családi vállalkozásban
tanult (vagy vakációzott) (amiért nem fizetett munkáltató)
munkanélküli volt és aktívan munkát keresett
munkanélküli volt, munkára várt, de nem keresett aktívan munkát
tartósan beteg vagy rokkant
nyugdíjas
katonai vagy civil szolgálat
háztartási munkát végzett, a gyerekekre vagy másokra vigyázott

EUTE kérdőív

TÁRKI Rt.
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52. VÁLASZLAP
Egyáltalán nem
tudja/ tudta
befolyásolni
0
1

2

3

4

5

6

7

8

Csak
tőle
függ / függött
9 10

53. VÁLASZLAP
nem járt iskolába
1–4 osztály elemi/általános iskola vagy azzal egyenértékű
5-7 osztály általános iskola vagy azzal egyenértékű
befejezett általános iskola vagy azzal egyenértékű
szakmunkásképző, szakiskola
befejezetlen középiskola
érettségi, befejezett középiskola vagy azzal egyenértékű
érettségire épülő felsőfokra nem akkreditált szakképzés, középfokú technikum
felsőfokra akkreditált szakképzés, felsőfokú technikum
befejezetlen felsőfokú tanintézet (főiskola vagy egyetem)
főiskolai diploma
egyetemi diploma
posztgraduális végzettség
felsőfokú végzettség, tudományos fokozattal

TÁRKI Rt

EUTE kérdőív
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54. VÁLASZLAP
Hagyományos diplomás foglalkozások
Pl.: könyvvizsgáló – ügyvéd/jogász – orvos –
tudós – mérnök

01

Modern diplomás foglalkozások
Pl.: tanár – felsőfokú végzettségű ápoló(nő) – pszichoterapeuta –
szociális munkás – védőnő – előadóművész – zenész –
rendőr (rangban hadnagytól fölfelé) – számítógép-programozó

02

Irodai és közvetítői foglalkozások
Pl.: titkár(nő) – személyi asszisztens/titkár –
irodista – hivatalnok – telefonos operátor

03

Igazgatók és felső vezetők
(általában a tervezés, a szervezés, a koordinálás
és a pénzügyek területén dolgoznak)
Pl.: vállalatvezető – pénzügyi osztályvezető – cégvezető

04

Szakképesítéssel rendelkező fizikai dolgozók
Pl.: autószerelő – műszaki ellenőr – lakatos – csőszerelő – nyomdász
– szerszámkészítő – villanyszerelő – kertész – mozdonyvezető

05

Betanított és szolgáltatási foglalkozások
Pl.: postai dolgozók – gépkezelők – biztonsági őr –
házfelügyelő – mezőgazdasági dolgozók – áruházi dolgozók –
fogadóportások – bolti eladók

06

Fizikai/manuális és szolgáltatási foglalkozások
Pl.: kamionsofőr – teherautó-sofőr – takarító(nő) – portás – hordár
csomagolómunkás – varrónő – segédmunkás – pincér/csapos

07

Alsó- és középvezetők
Pl.: hivatalvezető – kiskereskedő – banktisztviselő –
étteremvezető – üzletvezető – vendéglős

08

EUTE kérdőív
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55. VÁLASZLAP
nem járt iskolába
1–4 osztály elemi/általános iskola vagy azzal egyenértékű
5-7 osztály általános iskola vagy azzal egyenértékű
befejezett általános iskola vagy azzal egyenértékű
szakmunkásképző, szakiskola
befejezetlen középiskola
érettségi, befejezett középiskola vagy azzal egyenértékű
érettségire épülő felsőfokra nem akkreditált szakképzés, középfokú technikum
felsőfokra akkreditált szakképzés, felsőfokú technikum
befejezetlen felsőfokú tanintézet (főiskola vagy egyetem)
főiskolai diploma
egyetemi diploma
posztgraduális végzettség
felsőfokú végzettség, tudományos fokozattal

TÁRKI Rt

EUTE kérdőív
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56. VÁLASZLAP
Hagyományos diplomás foglalkozások
Pl.: könyvvizsgáló – ügyvéd/jogász – orvos –
tudós – mérnök

01

Modern diplomás foglalkozások
Pl.: tanár – felsőfokú végzettségű ápoló(nő) – pszichoterapeuta –
szociális munkás – védőnő – előadóművész – zenész –
rendőr (rangban hadnagytól fölfelé) – számítógép-programozó

02

Irodai és közvetítői foglalkozások
Pl.: titkár(nő) – személyi asszisztens/titkár –
irodista – hivatalnok – telefonos operátor

03

Igazgatók és felső vezetők
(általában a tervezés, a szervezés, a koordinálás
és a pénzügyek területén dolgoznak)
Pl.: vállalatvezető – pénzügyi osztályvezető – cégvezető

04

Szakképesítéssel rendelkező fizikai dolgozók
Pl.: autószerelő – műszaki ellenőr – lakatos – csőszerelő – nyomdász
– szerszámkészítő – villanyszerelő – kertész – mozdonyvezető

05

Betanított és szolgáltatási foglalkozások
Pl.: postai dolgozók – gépkezelők – biztonsági őr –
házfelügyelő – mezőgazdasági dolgozók – áruházi dolgozók –
fogadóportások – bolti eladók

06

Fizikai/manuális és szolgáltatási foglalkozások
Pl.: kamionsofőr – teherautó-sofőr – takarító(nő) – portás – hordár
csomagolómunkás – varrónő – segédmunkás – pincér/csapos

07

Alsó- és középvezetők
Pl.: hivatalvezető – kiskereskedő – banktisztviselő –
étteremvezető – üzletvezető – vendéglős

08

EUTE kérdőív
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57. VÁLASZLAP
házas (nős/férjezett)
külön él (de jogilag nős/férjezett)
elvált
özvegy
nőtlen/hajadon

58. VÁLASZLAP
mindig
legtöbbször
több mint fele időben
kevesebb mint fele időben
néhányszor
soha

59. VÁLASZLAP
teljesen egyetértek
egyetértek
ingadozom
nem értek egyet
egyáltalán nem értek egyet

TÁRKI Rt
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60. VÁLASZLAP
soha
ritkábban, mint havonta egyszer
havonta egyszer
havonta többször
hetenként egyszer
hetenként többször is
minden nap

61. VÁLASZLAP
mindig az enyém
rendszerint az enyém
mindkettőnké egyformán
rendszerint a házas-/ élettársamé
mindig a házas-/ élettársamé
mindig vagy rendszerint valaki másé

62. VÁLASZLAP
soha
ritkábban, mint havonta egyszer
havonta egyszer
havonta többször
hetenként egyszer
hetenként többször is
minden nap

EUTE kérdőív
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63. VÁLASZLAP
soha
ritkábban, mint havonta egyszer
havonta egyszer
havonta többször
minden héten

64. VÁLASZLAP
házimunka:
főzés
mosás
takarítás
a ruhák rendben tartása
bevásárlás
a lakás vagy ház fenntartásával kapcsolatos munkák

nem tartoznak ide
a gyerekneveléssel kapcsolatos tevékenységek
szabadidős tevékenységek.

TÁRKI Rt

EUTE kérdőív
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65. VÁLASZLAP
semmi vagy szinte semmi
kb. a negyede
több, mint a negyede – fele
több, mint a fele – háromnegyede
több mint háromnegyede, de nem az egész
az egész vagy majdnem az egész

66. VÁLASZLAP
teljesen egyetértek
egyetértek
ingadozom
nem értek egyet
egyáltalán nem értek egyet

67. VÁLASZLAP
Nagyon rosszul
felszerelt
0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Nagyon jól
felszerelt
10

EUTE kérdőív
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68. VÁLASZLAP
Soha
Ritkábban, mint havonta egyszer
Havonta egyszer
Havonta többször is
Hetente egyszer
Hetente többször is
Minden nap

69. VÁLASZLAP
A gyermekre a nagyszülei vigyáznak.
A gyermekre a volt házastársam/élettársam vigyáz.
Más családtag vigyáz rá.
Más, ingyenes gondozó vigyáz rá, vagy a gondozó vagy az Ön otthonában.
Fizetett gondozó vigyáz rá vagy a gondozó vagy az Ön otthonában.
Ingyenes óvoda illetve gondozás máshol, (nem a saját vagy a gondozó
otthonában)
Fizetett óvoda illetve gondozás máshol (nem a saját vagy a gondozó
otthonában).
A gyermek egyedül van otthon.
Nincs szükség gondozóra (pl. mert valamelyik szülő mindig otthon van).
Egyéb

TÁRKI Rt
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70. VÁLASZLAP
jelenős mértékben támogatja
kisebb mértékben támogatja
nem támogatja

71. VÁLASZLAP
biztosan nem
talán nem
talán igen
biztosan igen

72. VÁLASZLAP
1 nap vagy kevesebb
2-6 nap
1-4 hét
1-3 hónap
3 hónap – 1 év
1–2 év
2–5 év
több mint 5 év

EUTE kérdőív
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73. VÁLASZLAP
egyáltalán nem igaz
nem nagyon igaz
igaz
nagyon igaz

74. VÁLASZLAP
teljesen egyetértek
egyetértek
ingadozom
nem értek egyet
egyáltalán nem értek egyet

75. VÁLASZLAP
nincsenek nők
nagyon kicsi a nők aránya
a felénél kevesebb a nő
kb. a fele nő
több mint a fele nő
nagyon nagy a nők aránya
csak nők vannak

TÁRKI Rt

EUTE kérdőív
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76. VÁLASZLAP
teljesen egyetértek
egyetértek
ingadozom
nem értek egyet
egyáltalán nem értek egyet

77. VÁLASZLAP
rendkívül
nehezen

rendkívül
könnyen
0

1

2

3

4

5

6

7

78. VÁLASZLAP
soha
ritkábban, mint havonta egyszer
havonta egyszer
havonta többször
hetenként egyszer
hetenként többször is
minden nap

8

9

10
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79. VÁLASZLAP
soha
ritkábban, mint havonta egyszer
havonta egyszer
havonta többször
minden héten

80. VÁLASZLAP
soha
szinte soha
néha
gyakran
mindig

81. VÁLASZLAP
általános iskola
szakmunkásképzés, szakiskola
érettségi
érettségire épülő szakképzés, felsőfokra akkreditált képzés
felsőfokú képzés – főiskola, egyetem
doktori iskola
felnőttképzés (amelyre a fenti kategóriák egyike sem illik)

TÁRKI Rt
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82. VÁLASZLAP
teljesen egyetértek
egyetértek
ingadozom
nem értek egyet
egyáltalán nem értek egyet

83. VÁLASZLAP
igen, mindig
igen, gyakran
nem nagyon gyakran
soha

84. VÁLASZLAP
egyáltalán nem fontos
nem fontos
ingadozom
fontos
nagyon fontos

EUTE kérdőív
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85. VÁLASZLAP
a gyermekek miatt semennyit
maximum 6 hónapot
maximum 12 hónapot
maximum 2 évet
maximum 4 évet
maximum 10 évet
több mint 10 évet

