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Kérdés száma
Alap

A1 –A10

Alap

B1 – B40

Alap

C1 – C36

Változó modul

Változó modul

D1-D50

E1-E55

Témák
Média, szociális biztonság

Politika, beleértve a politika iránti
érdeklődést, hatásosságot, bizalmat,
választási vagy egyéb részvételt,
párthűséget, szociálpolitikai orientációt

Oldal
4. old.

7. old.

Jólét, társadalmi kirekesztés; vallás;
diszkrimináció; nemzeti és nemzetiségi
identitás

13. old.

Jólét, beleértve a jóléti rendszerrel
kapcsolatos véleményeket és
viselékedésmintákat, a kedvezményezett
csoportok nagyságát, az adózásról vallott
nézeteket, a szociális rendszer működésével
kapcsolatos véleményeket és a jóléti
függőséget.

20. old.

Életkorral kapcsolatos előítéletek
viselkedésminták. Az életkor megélésével
kapcsolatos vélemények, az életkorral
összefüggő társadalmi státusz és
sztereotípiák, életkorral kapcsolatos
hátrányos megkülönboztetés, korcsoportok
közti kapcsolatok.

30. old.

41. old.

62. old.

Alap

F1 – F73

Szociodemográfiai háttér, beleértve:
háztartás összetétele, nem, kor, település,
végzettség és munka (válaszadó, partner,
szülők), szervezeti tagság, jövedelem családi
állapot

Kérdezőbiztosnak szóló
kérdések

I szekció

Kérdezőbiztosnak szánt kérdések
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1. KÁRTYALAP
A1. Egy átlagos hétköznapon összesen mennyi időt tölt tévénézéssel? Kérem, használja az 1. kártyalapot
a válaszadáshoz!
00 - semennyit ------------ > UGRÁS A3-RA!
01 - kevesebbet, mint fél órát
02 - maximum 1 órát
03 - maximum 1 és fél órát
04 - maximum 2 órát
05 - maximum 2 és fél órát
06 - maximum 3 órát
07 - 3 óránál többet
88 - nem tudom
77 - válaszmegtagadó
1. KÁRTYALAP MARAD!
A2. És egy átlagos hétköznap a tévénézésre fordított időn belül mennyi időt tölt hírműsorok vagy politikai
és aktuális ügyekkel foglalkozó műsorok nézésével?
Most is ugyanazt a kártyalapot használja a válaszadáshoz!
00 - semennyit
01 - kevesebbet, mint fél órát
02 - maximum 1 órát
03 - maximum 1 és fél órát
04 - maximum 2 órát
05 - maximum 2 és fél órát
06 - maximum 3 órát
07 - 3 óránál többet
88 - nem tudom
77 - válaszmegtagadó
99 - nem kellett feltenni

MINDENKITŐL
1. KÁRTYALAP MARAD!
A3. Egy átlagos hétköznap összesen mennyi időt tölt rádióhallgatással? Most is ugyanazt a kártyalapot
használja a válaszadáshoz!
00 - semennyit ------------ > UGRÁS A5-RE!
01 - kevesebbet, mint fél órát
02 - maximum 1 órát
03 - maximum 1 és fél órát
04 - maximum 2 órát
05 - maximum 2 és fél órát
06 - maximum 3 órát
07 - 3 óránál többet
88 - nem tudom
77 - válaszmegtagadó
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1. KÁRTYALAP MARAD!
A4. És egy átlagos hétköznap a rádióhallgatásra fordított idején belül mennyi időt tölt hírműsorok vagy
politikai és aktuális ügyekkel foglalkozó műsorok hallgatásával?
00 - semennyit
01 - kevesebbet, mint fél órát
02 - maximum 1 órát
03 - maximum 1 és fél órát
04 - maximum 2 órát
05 - maximum 2 és fél órát
06 - maximum 3 órát
07 - 3 óránál többet
88 - nem tudom
77 - válaszmegtagadó
99 - nem kellett feltenni
MINDENKITŐL
1. KÁRTYALAP MARAD!
A5. Egy átlagos hétköznap összesen mennyi időt tölt újságolvasással? Továbbra is használja az 1.
kártyalapot!
00 - semennyit ------------ > UGRÁS A7-RE!
01 - kevesebbet, mint fél órát
02 - maximum 1 órát
03 - maximum 1 és fél órát
04 - maximum 2 órát
05 - maximum 2 és fél órát
06 - maximum 3 órát
07 - 3 óránál többet
88 - nem tudom
77 - válaszmegtagadó
1. KÁRTYALAP MARAD!
A6. És ebből az időből mennyi időt fordít politikai és aktuális ügyekkel foglalkozó cikkek olvasására?
Továbbra is használja az 1. kártyalapot!
00 - semennyit
01 - kevesebbet, mint fél órát
02 - maximum 1 órát
03 - maximum 1 és fél órát
04 - maximum 2 órát
05 - maximum 2 és fél órát
06 - maximum 3 órát
07 - 3 óránál többet
88 - nem tudom
77 - válaszmegtagadó
99 - nem kellett feltenni
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MINDENKITŐL
2. KÁRTYALAP
A7. Milyen gyakran használja az Internetet, a világhálót vagy az e-mailt – otthon, a munkahelyén, vagy más
helyen – magáncélra? Kérem, használja a 2. kártyalapot a válaszadáshoz!
00 - nincs hozzáférésem, sem otthon, sem a munkahelyemen
01 - sohasem használom magáncélra
02 - ritkábban, mint havonta egyszer
03 - havonta egyszer
04 - havonta többször is
05 - hetente egyszer
06 - hetente többször
07 - minden nap
88 - nem tudom
77 - válaszmegtagadó
3. KÁRTYALAP
A8. Általánosságban Ön mit mondana?
A legtöbb emberben meg lehet bízni, vagy inkább azt, hogy nem lehetünk elég óvatosak az emberi
kapcsolatokban? Helyezze el véleményét a skálán, ahol a “0” azt jelenti, hogy nem lehetünk elég
óvatosak, a “10” pedig azt, hogy a legtöbb ember megbízható.
Kérem, használja a. 3. kártyalapot a válaszadáshoz!
Nem
lehetünk
elég
óvatosak

00

01

02

03

04

05

06

07

08

09

A legtöbb
ember
megbízható

nem
tudom

válaszmegtagadó

10

88

77

4. KÁRTYALAP
A9. Gondolja, hogy a legtöbb ember, megpróbálná kihasználni Önt, ha alkalma nyílna rá, vagy
igyekeznének tisztességesek lenni? Kérem, használja a 4. kártyalapot a válaszadáshoz!
A legtöbb
ember
meg
próbálná
kihasznál
ni

00

A legtöbb
ember
igyekezne
tisztességes lenni

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

nem
tudom

válaszmegtagadó

88

77

5. KÁRTYALAP
A10. Ön szerint az emberek inkább csak magukkal törődnek, vagy általában segítőkészek?
Kérem, használja az 5. kártyalapot!
Az
emberek
inkább
csak
magukkal
törődnek

00

Az
emberek
általában
segítőkészek
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02

03

04
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06

07

08

6

09

10

nem
tudom

válaszmegtagadó

88

77

Most néhány kérdést szeretnénk feltenni a politikáról és a kormányzatról.
B1. Mennyire érdekli önt a politika?
1 - nagyon érdekli
2 - eléggé érdekli
3 - alig érdekli
4 - egyáltalán nem érdekli
8 - nem tudom
7 - válaszmegtagadó
6. KÁRTYALAP
B2. Milyen gyakran tűnik a politika olyan bonyolultnak, hogy valójában már nem is érti, miről van szó?
Kérem, használja a 6. kártyalapot!
1 - soha
2 - ritkán
3 - alkalmanként
4 - gyakran
5 - mindig
8 - nem tudom
7 - válaszmegtagadó
7. KÁRTYALAP
B3. Milyen nehezen, vagy könnyen tudja Ön kialakítani saját álláspontját politikai kérdésekben?
Kérem, használja a 7. kártyalapot!
1 - nagyon nehezen
2 - nehezen
3 - se könnyen, se nehezen
4 - könnyen
5 - nagyon könnyen
8 - nem tudom
7 - válaszmegtagadó
8. KÁRTYALAP
Kérem mondja meg, hogy Ön személy szerint mennyire bízik a következő intézményekben. A „0” azt jelenti,
hogy Ön egyáltalán nem bízik az adott intézményben, a „10” pedig azt jelenti, hogy teljesen megbízik
benne. Ön mennyire bízik meg…
Kérem, használja a 8. kártyalapot!
KÉRDEZŐ OLVASD FEL!
egyáltalán nem
bízik
meg
B4.
B5.

…a magyar
Országgyűlésben?
… a magyar
jogrendszerben?

teljesen nem
megbízik tudom

válaszmegtagadó
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B6.

… a rendőrségben?
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B7.

… a politikusokban?
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… a politikai
pártokban?
B9. … az Európai
Parlamentben?
B10. … az ENSZ-ben?
(Egyesült Nemzetek
Szervezetében)
B8.
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B11. Manapság különböző okokból sokan nem mennek el szavazni. Ön szavazott a legutóbbi 2006. áprilisi
országgyűlési választásokon?
1 - igen ------------------------- > B12!
2 - nem ------------------------- > UGRÁS B13-RA!
3 - nem szavazhatott -------- > UGRÁS B13-RA!
8 - nem tudom ---------------- > UGRÁS B13-RA!
7 - válaszmegtagadó -------- > UGRÁS B13-RA!
B12. Melyik párt listájára szavazott Ön a legutóbbi 2006. áprilisi országgyűlési választásokon?

TILOS FELOLVASNI, CSAK EGY VÁLASZ LEHETSÉGES!
01 - Fidesz - KDNP (Fidesz – Magyar Polgári Szövetség
Kereszténydemokrata Néppárt)
02 - MDF (Magyar Demokrata Fórum)
03 - MIÉP-Jobbik a Harmadik Út
04 - MSZP (Magyar Szocialista Párt)
05 - Munkáspárt (Magyar Kommunista Munkáspárt)
06 - SZDSZ (Szabad Demokraták Szövetsége - A Magyar Liberális Párt)
07 - Centrum Párt (Centrum Összefogás Magyarországért)
08 - Kereszténydemokrata Párt - Keresztény Centrum Összefogás
09 - Magyar Vidék és Polgári Párt
10 - MCF Roma Összefogás Párt
86 - más párt, éspedig:…………………………….
87 - nem ment el szavazni
88 - nem tudom
77 - válaszmegtagadó
99 - nem kellett feltenni
MINDENKITŐL!
Különböző módokon lehet megakadályozni a problémák kialakulását és javítani a dolgokon
Magyarországon. Az elmúlt 12 hónap során előfordult, hogy Ön a következő dolgok valamelyikét tette?
Tehát előfordult, hogy…
igen

nem

nem
tudom

válasz
megta
gadó

B13

…kapcsolatba lépett politikussal, kormányzati, vagy
önkormányzati képviselővel?

1

2

8

7

B14

…tevékenykedett politikai pártban vagy más politikai
szervezetben?

1

2

8

7

B15

…részt vett más szervezet vagy egyesület munkájában?

1

2

8

7

B16

…viselt, vagy kihelyezett választási
kampányjelvényeket/jelképeket?

1

2

8

7

B17

…tiltakozó levelet, nyilatkozatot írt alá?

1

2

8

7

B18

…részt vett törvényes, nyilvános felvonuláson?

1

2

8

7

B19

…szándékosan nem vásárolt, bojkottált bizonyos
termékeket?

1

2

8

7

8

B20a. Van-e olyan politikai párt, amely közelebb áll Önhöz, mint a többi?
1 - van
2 - nincs ------------------------- > UGRÁS B21-RE!
8 - nem tudom ---------------- > UGRÁS B21-RE!
7 - válaszmegtagadó ------- > UGRÁS B21-RA!
B20b. Melyik ez a párt?

TILOS FELOLVASNI, CSAK EGY VÁLASZ LEHETSÉGES!
01 - Fidesz - KDNP (Fidesz – Magyar Polgári Szövetség
Kereszténydemokrata Néppárt)
02 - MDF (Magyar Demokrata Fórum)
03 - MIÉP
04 - MSZP (Magyar Szocialista Párt)
05 - Munkáspárt (Magyar Kommunista Munkáspárt)
06 - SZDSZ (Szabad Demokraták Szövetsége – A Magyar Liberális Párt)
07 - Centrum Párt (Centrum Összefogás Magyarországért)
08 - Kereszténydemokrata Párt - Keresztény Centrum Összefogás
09 - Magyar Vidék és Polgári Párt
10 - MCF Roma Összefogás Párt
11 - Jobbik Magyarországért Mozgalom
12 - Magyarországi Szociáldemokrata Párt
86 - más párt, éspedig:…………………………….
88 - nem tudom -------------------------- > UGRÁS B21-RE!
77 - válaszmegtagadó ----------------- > UGRÁS B21-RE!
99 - nem kellett feltenni

B20c. Mennyire szimpatizál ezzel a párttal?
1 - teljesen
2 - nagyrészt
3 - nem nagyon
4 - egyáltalán nem
8 - nem tudom
7 - válaszmegtagadó
9 - nem kellett feltenni

MINDENKITŐL!
B21. Tagja Ön hivatalosan valamelyik politikai pártnak?
1 - igen
2 - nem ------------------------- > UGRÁS B23-RA!
8 - nem tudom ---------------- > UGRÁS B23-RA!
7 - válaszmegtagadó -------- > UGRÁS B23-RA!
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B22. Melyik pártnak a tagja?

TILOS FELOLVASNI, CSAK EGY VÁLASZ LEHETSÉGES!
01 - Fidesz - KDNP (Fidesz – Magyar Polgári Szövetség
Kereszténydemokrata Néppárt)
02 - MDF (Magyar Demokrata Fórum)
03 - MIÉP
04 - MSZP (Magyar Szocialista Párt)
05 - Munkáspárt (Magyar Kommunista Munkáspárt)
06 - SZDSZ (Szabad Demokraták Szövetsége – A Magyar Liberális Párt)
07 - Centrum Párt (Centrum Összefogás Magyarországért)
08 - Kereszténydemokrata Párt – Keresztény Centrum Összefogás
09 - Magyar Vidék és Polgári Párt
10 - MCF Roma Összefogás Párt
11 - Jobbik Magyarországért Mozgalom
12 - Magyarországi Szociáldemokrata Párt
86 - más párt, éspedig:…………………………….
88 - nem tudom
77 - válaszmegtagadó
99 - nem kellett feltenni
MINDENKITŐL!
9. KÁRTYALAP
B23. A politikában az emberek gyakran beszélnek „bal-” és „jobboldalról”. Hol helyezné el önmagát ezen a
skálán, ahol a „0” a baloldalt, a „10” a jobboldalt jelenti? Kérem, használja a 9. kártyalapot!
baloldali
00

jobboldali
01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

nem
tudom
88

válaszmegtagadó
77

10. KÁRTYALAP
B24. Mindent összevetve mennyire elégedett mostani életével? Kérem válaszoljon a 10. kártyalap
segítségével, amelyen „0” jelenti, hogy ön teljesen elégedetlen, a „10” pedig hogy Ön teljesen
elégedett. Kérem, használja a 10. kártyalapot!
teljesen
elégedetlen
00

01

02

03

04

05

06

07

08

09

teljesen
elégedett
10

nem
tudom
88

válaszmegtagadó
77

10. KÁRTYALAP MARAD!
B25. Mindent összevetve, mennyire elégedett Magyarország jelenlegi gazdasági állapotával?
Továbbra is használja a 10. kártyalapot!
teljesen
elégedetlen
00

01

02

03

04

05

06

07

10

08

09

teljesen
elégedett
10

nem
tudom
88

válaszmegtagadó
77

10. KÁRTYALAP MARAD!
B26. Mennyire elégedett a jelenlegi magyar kormány munkájával?
Továbbra is használja a 10. kártyalapot!
teljesen
elégedetlen
00

01

02

03

04

05

06

07

08

teljesen
elégedett
10

09

nem
tudom
88

válaszmegtagadó
77

10. KÁRTYALAP MARAD!
B27. Mindent összevetve mennyire elégedett Magyarországon a demokrácia működésével?
Továbbra is használja a 10. kártyalapot!
teljesen
elégedetlen
00

01

02

03

04

05

06

07

08

teljesen
elégedett
10

09

nem
tudom
88

válaszmegtagadó
77

11. KÁRTYALAP
B28. Mi a véleménye az oktatás általános állapotáról? Kérem, használja a 11. kártyalapot!
nagyon
rossz
00

01

02

03

04

05

06

07

08

nagyon jó

nem
tudom

válaszmegtagadó

10

88

77
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11. KÁRTYALAP MARAD!
B29. Mi a véleménye az egészségügy általános állapotáról? Továbbra is használja a 11. kártyalapot!
nagyon
rossz
00

01

02

03

04

05

06

07

08

nagyon jó

Nem
tudom

válaszmeg
tagadó

10

88

77

09

12. KÁRTYALAP
Kérem mondja meg, hogy milyen mértékben ért, vagy nem ért egyet a következő kijelentésekkel.

Kérem, használja a 12. kártyalapot!
A KIJELENTÉSEKET SORBAN OLVASD FEL!

B30

B31
B32
B33

A kormánynak lépéseket kellene
tennie a jövedelemkülönbségek
csökkentése érdekében.
Hagyni kell, hogy a meleg férfiak,
és a leszbikus nők szabadon éljék
az életüket melegként és
leszbikusként úgy, ahogy akarják.
A demokráciát fenyegető pártokat
be kellene tiltani.
A modern tudomány képes
megoldani a környezeti
problémákat.

teljesen
egyetértek

egyetértek

egyet is
értek, meg
nem is

nem
értek
egyet

egyáltalán
nem értek
egyet

nem
tudom

válaszmegtagadó
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13. KÁRTYALAP
B34. Az Európai Unióval kapcsolatban vannak, akik azt mondják, az integrációnak tovább kell folytatódnia.
Mások szerint az Európai Unió már így is túlságosan egységesített. Kérem, helyezze el véleményét a
skálán! Kérem, használja a 13. kártyalapot!
Már így is
túlságosan egységesített.

00

Az
integrációnak tovább
kell
folytatódnia
.

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

nem
tudom

válaszmegtagadó

88

77

Most egy-két kérdést szeretnék feltenni a külföldről betelepülő emberekről.
14. KÁRTYALAP
B35. Kérem mondja meg, hogy a külföldön élő magyar nemzetiségűek mekkora részének engedné meg a
betelepülést?
Kérem, használja a 14. kártyalapot!
1 - sokuknak meg kellene engedni, hogy Magyarországra jöjjenek élni
2 - jónéhányuknak meg kellene engedni
3 - keveseknek kellene megengedni
4 - senkinek nem kellene megengedni
8 - nem tudom
7 - válaszmegtagadó
14. KÁRTYALAP MARAD!
B36. A külföldön élő nem magyar nemzetiségűek mekkora részének engedné meg a betelepülést?
Továbbra is használja a 14. kártyalapot!
1 - sokuknak meg kellene engedni, hogy Magyarországra jöjjenek élni
2 - jónéhányuknak meg kellene engedni
3 - keveseknek kellene megengedni
4 - senkinek nem kellene megengedni
8 - nem tudom
7 - válaszmegtagadó
14. KÁRTYALAP MARAD!
B37. Az Európán kívüli szegényebb országokban élő emberek mekkora részének kellene megengedni,
hogy Magyarországra jöjjön élni? Továbbra is használja a 14. kártyalapot!
1 - sokuknak meg kellene engedni, hogy Magyarországra jöjjenek élni
2 - jónéhányuknak meg kellene engedni
3 - keveseknek kellene megengedni
4 - senkinek nem kellene megengedni
8 - nem tudom
7 - válaszmegtagadó
15. KÁRTYALAP
B38. Általában véve árt, vagy használ Magyarország gazdaságának, hogy más országokból idejönnek élni
emberek? Kérem, használja a 15. kártyalapot!
árt a
használ nem
válaszgazdaságnak
a gazdatumegtagadó
ságnak
dom
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
88
77
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16. KÁRTYALAP
B39. Mit mondana, Magyarország kulturális életének általában véve ártanak, vagy inkább gazdagítják, akik
más országból idejönnek élni? Kérem, használja a 16. kártyalapot!
nem
válaszártanak a
gazdatumegtagadó
kulturális
gítják a
életnek
kulturá- dom
lis életet
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
88
77
17. KÁRTYALAP
B40. Rosszabb, vagy jobb hely lett-e Magyarország azzal, hogy más országból idejöttek emberek élni?
Kérem, használja a 17. kártyalapot!
rosszabb lett
jobb
nem
válaszlett
tudom
megtagadó
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
88
77
Most néhány Önnel és az Ön életével kapcsolatos kérdés következik.
18. KÁRTYALAP
C1. Mindent egybevetve, mennyire érzi magát boldognak? Kérem, használja a 18. kártyalapot!
nagyon
nagyon
nem
válaszboldogtalan
boldog
tudom megtagadó
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
88
77
19. KÁRTYALAP
C2. Milyen gyakran él társasági életet, jár össze, barátaival, rokonaival vagy kollégáival?
Kérem, használja a 19. kártyalapot!
01 - soha
02 - ritkábban, mint havonta egyszer
03 - havonta egyszer
04 - havonta többször is
05 - hetente egyszer
06 - hetente többször
07 - minden nap
88 - nem tudom
77 - válaszmegtagadó
C3. Van-e olyan személy, akivel meg tudja beszélni személyes, legbensőbb magánügyeit?
1 - igen, van
2 - nem, nincs
8 - nem tudom
7 - válaszmegtagadó
20. KÁRTYALAP
C4. A hasonló korúakhoz képest Ön milyen gyakran jár társaságba? Kérem, használja a 20. kártyalapot!
1 - sokkal ritkábban, mint mások
2 - ritkábban, mint mások
3 - körülbelül annyiszor, mint mások
4 - többször, mint mások
5 - sokkal többször, mint mások
8 - nem tudom
7 - válaszmegtagadó
13

C5. Az elmúlt 5 évben volt-e Ön vagy háztartásának valamelyik tagja betörés vagy erőszakos támadás
áldozata?
1 - igen
2 - nem
8 - nem tudom
7 - válaszmegtagadó
C6. Mennyire érzi úgy, hogy ezen a környéken sötétedés után biztonságos egyedül sétálni?
KÉRDEZŐ OLVASD FEL!
1 - nagyon biztonságos
2 - biztonságos
3 - nem biztonságos
4 - egyáltalán nem biztonságos
8 - nem tudom
7 - válaszmegtagadó
21. KÁRTYALAP
C7. Milyen gyakran aggódik amiatt, hogy esetleg betörnek a lakásába?
Kérem, használja a 21. kártyalapot!
1 - mindig, vagy majdnem mindig
2 - többször előfordul
3 - néha
4 - soha --------------------------- > UGRÁS C9-RE!
8 - nem tudom ------------------- > UGRÁS C9-RE!
7 - válaszmegtagadó ---------- > UGRÁS C9-RE!
C8. Ez az aggodalom...
1 - komoly hatással van az életére,
2 - némi hatással van az életére, vagy
3 - nincs hatással az életére?
8 - nem tudom
7 - válaszmegtagadó
9 - nem kellett feltenni
MINDENKITŐL!
21. KÁRTYALAP ÚJRA!
C9. Milyen gyakran aggódik amiatt, hogy erőszakos bűncselekmény áldozatává válik?
Ismét használja a 21. kártyalapot!
1 - mindig, vagy majdnem mindig
2 - többször előfordul
3 - néha
4 - soha --------------------------- > UGRÁS C11-RE!
8 - nem tudom ------------------- > UGRÁS C11-RE!
7 - válaszmegtagadó ---------- > UGRÁS C11-RE!
C10. Ez az aggodalom...
1 - komoly hatással van az életére,
2 - némi hatással van az életére, vagy
3 - nincs hatással az életére?
8 - nem tudom
7 - válaszmegtagadó
9 - nem kellett feltenni
14

MINDENKITŐL!
Most pedig a terrorizmussal kapcsolatban szeretnék feltenni néhány kérdést.
C11. Ön mennyire tartja valószínűnek, hogy az elkövetkezendő 1 évben terrortámadás éri Európát?
1 - nagyon valószínű
2 - valószínű
3 - nem túl valószínű
4 - egyáltalán nem valószínű
8 - nem tudom
7 - válaszmegtagadó
C12. Ön mennyire tartja valószínűnek, hogy az elkövetkezendő 1 évben terrortámadás éri
Magyarországot?
1 - nagyon valószínű
2 - valószínű
3 - nem túl valószínű
4 - egyáltalán nem valószínű
8 - nem tudom
7 - válaszmegtagadó
22. KÁRTYALAP
Kérem, mondja meg, mennyire ért egyet a következő állításokkal!
Kérem, használja a 22. kártyalapot! OLVASD FEL SORBAN AZ ÁLLITÁSOKAT!

C13

C14

Ha valakit terrortámadás tervezésével
gyanúsítanak Magyarországon, a
rendőrségnek legyen joga fogva tartani
mindaddig, amíg be nem bizonyosodik
ártatlansága.
Magyarországon a fogva tartottak
kínzása még akkor sem engedhető
meg, ha ily módon olyan információk
lennének megszerezhetők, amelyekkel
megelőzhető volna egy terrortámadás.

teljesen
egyetért

egyetért

egyet
is ért,
meg
nem
is

nem ért
egyet

egyáltalán
nem ért
egyet

nem
tudom

válasz
megtagad
ó

1

2

3

4

5

8

7

1

2

3

4

5

8

7

Most megint Önnel kapcsolatos kérdések következnek.
C15 Milyen az Ön általános egészségi állapota? (FELOLVASNI)
1 - nagyon jó
2 - jó
3 - kielégítő
4 - rossz
5 - nagyon rossz
8 - nem tudom
7 - válaszmegtagadó
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C16 Akadályozza-e Önt mindennapi tevékenységében bármilyen módon valamilyen tartós betegség,
rokkantság, rossz egészségi állapot, vagy mentális probléma? Ha igen, akkor milyen mértékben?
1 - igen, nagyon
2 - igen, bizonyos mértékig
3 - nem
8 - nem tudom
7 - válaszmegtagadó
C17 Van-e olyan vallás vagy vallási felekezet, amelyhez tartozónak tekinti magát?
1 - igen, van
2 - nincs ------------------------ > UGRÁS C19-RE!
8 - nem tudom ---------------- > UGRÁS C19-RE!
7 - válaszmegtagadó -------- > UGRÁS C19-RE!
C18 Melyikhez?

TILOS FELOLVASNI, CSAK EGY VÁLASZ LEHETSÉGES!
110 - római katolikus
120 - görög katolikus
190 - más (római) katolikus
220 - baptista
250 - evangélikus (lutheránus)
260 - metodista
270 - pünkösdista
280 - református (kálvinista)
290 - más protestáns felekezet
291 - unitárius
300 - keleti ortodox
410 - mormon

420 - Jehova tanúi
490 - más keresztény felekezet
491 - adventista
492 - Hit Gyülekezete
500 - izraelita
600 - muszlim
710 - buddhista
720 - hindu
790 - más keleti vallás/felekezet
791 - Krisna tudatú hívő
890 - más nem keresztény felekezet
998 - egyéb, éspedig:
..................................................................
777 - válaszmegtagadó
999 - nem kellett feltenni

VÁLASZ UTÁN TOVÁBB C21-RE!

C19-ET AKKOR KÉRDEZD, HA A C17-NÉL NINCS, VAGY NEM TUDOM/NINCS VÁLASZ VOLT (C17= 2, 7, 8):
C19 Tekintette magát valaha is valamilyen valláshoz vagy felekezethez tartozónak?
1 - igen
2 - nem ------------------------- > UGRÁS C21-RE!
8 - nem tudom ---------------- > UGRÁS C21-RE!
7 - válaszmegtagadó -------- > UGRÁS C21-RE!
9 - nem kellett feltenni
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C20 Melyikhez?

TILOS FELOLVASNI, CSAK EGY VÁLASZ LEHETSÉGES!
110 - római katolikus
120 - görög katolikus
190 - más (római) katolikus
220 - baptista
250 - evangélikus (lutheránus)
260 - metodista
270 - pünkösdista
280 - református (kálvinista)
290 - más protestáns felekezet
291 - unitárius
300 - keleti ortodox”
410 - mormon

420 - Jehova tanúi”
490 - más keresztény felekezet
491 - adventista
492 - Hit Gyülekezete
500 - izraelita
600 - muszlim
710 - buddhista”
720 - hindu
790 - más keleti vallás/felekezet
791 - Krisna tudatú hívő
890 - más nem keresztény felekezet
998 - egyéb, éspedig:
..................................................................
777 - válaszmegtagadó
999 - nem kellett feltenni

MINDENKITŐL!
23. KÁRTYALAP
C21. Függetlenül attól, hogy Ön tartozik-e valamelyik egyházhoz vagy felekezethez, mennyire tartja
vallásosnak magát? Kérem, használja a 23. kártyalapot!
egyáltanagyon
nem
válaszlán nem
vallásos
tudom megtagadó
vallásos
00
01 02 03 04 05 06 07 08 09
10
88
77
24. KÁRTYALAP
C22. Az olyan különleges alkalmaktól eltekintve, mint az esküvők és a temetések, mostanában milyen
gyakran vesz részt vallási szertartásokon? Kérem, használja a 24. kártyalapot!
01 - minden nap
02 - hetente többször
03 - hetente egyszer
04 - havonta legalább egyszer
05 - csak nagyobb vallási ünnepeken
06 - ritkábban
07 - soha
88 - nem tudom
77 - válaszmegtagadó
24. KÁRTYALAP MARAD!
C23. A vallási szertartásokon való részvételt leszámítva milyen gyakran szokott Ön imádkozni - ha szokott
egyáltalán? Továbbra is használja a 24. kártyalapot!
01 - minden nap
02 - hetente többször
03 - hetente egyszer
04 - havonta legalább egyszer
05 - csak nagyobb vallási ünnepeken
06 - ritkábban
07 - soha
88 - nem tudom
77 - válaszmegtagadó
17

C24 Olyan csoport tagjának tartja-e magát, amelyet hátrányos megkülönböztetés ér ma Magyarországon?
1 - igen
2 - nem ------------------------- > UGRÁS C26-RA!
8 - nem tudom ---------------- > UGRÁS C26-RA!
7 - válaszmegtagadó -------- > UGRÁS C26-RA!
C25 Mi alapján éri hátrányos megkülönböztetés az Ön csoportját?
KÉRDEZZ RÁ: „És még milyen alapon?”

TILOS FELOLVASNI, TÖBB VÁLASZ IS LEHETSÉGES!
említi

nem
említi

nem
tudja

válaszmegtagadó

nem
kellett
feltenni

01 - bőrszín vagy faji hovatartozás

1

2

8

7

9

02 - nemzetiség

1

2

03 - vallás

1

2

04 - nyelv

1

2

05 - etnikai csoport

1

2

06 - életkor

1

2

07 - nem

1

2

08 - szexualitás

1

2

09 - fogyatékosság

1

2

10 - egyéb, éspedig:..................................

1

2

MINDENKITŐL!
C26 Ön magyar állampolgár?
1 - igen ------------------ > UGRÁS C28-RA!
2 - nem
8 - nem tudom
7 - válaszmegtagadó
C27 Ön milyen állampolgárságú?
.................................................
88 - nem tudom
77 - válaszmegtagadó
99 - nem kellett feltenni
MINDENKITŐL!
C28 Ön Magyarországon született?
1 - igen -------------------------- > UGRÁS C31-RE!
2 - nem
8 - nem tudom ---------------- > UGRÁS C31-RE!
7 - válaszmegtagadó-------- > UGRÁS C31-RE!
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C29 Melyik országban született?
AZ ELŐRE MEGADOTT ISO 3166-1 (2 KARAKTER) SZERINT KÓDOLNI
.................................................
88 - nem tudom
77 - válaszmegtagadó
99 - nem kellett feltenni
25. KÁRTYALAP
C30. Mennyi idővel ezelőtt telepedett le Magyarországon? Kérem, használja a 25. kártyalapot!
1 - kevesebb mint egy éve
2 - 1-5 évvel ezelőtt
3 - 6-10 évvel ezelőtt
4 - 11-20 évvel ezelőtt
5 - több mint 20 évvel ezelőtt
8 - nem tudom
7 - válaszmegtagadó
9 - nem kellett feltenni
MINDENKITŐL!
C31 Milyen nyelven vagy nyelveken beszél leggyakrabban otthon?
KÉRDEZŐ! MAXIMUM 2 NYELVET ÍRHAT BE!
AZ ELŐRE MEGADOTT ISO 693-2 (3 KARAKTER) SZERINT KÓDOLNI
.................................................
.................................................
001 - magyarul
888 - nem tudom
777 - válaszmegtagadó
C32 Tartozik Ön valamelyik magyarországi etnikai kisebbségi csoporthoz?
1 - igen
2 - nem
8 - nem tudom
7 - válaszmegtagadó
C33. Az Ön édesapja Magyarországon született?
KÉRDEZŐ:
Az „édesapa” alatt bármilyen jogi felügyeletet gyakorló gondviselőt, örökbefogadót,
mostohaapát vagy nevelőapát kell érteni.
1 - igen -------------------------- > UGRÁS C35-RE!
2 - nem
8 - nem tudom ---------------- > UGRÁS C35-RE!
7 - válaszmegtagadó-------- > UGRÁS C35-RE!
C34. Melyik országban született az Ön édesapja?
..............................................
88 - nem tudom
77 - válaszmegtagadó
99 - nem kellett feltenni
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MINDENKITŐL!
C35. Az Ön édesanyja Magyarországon született?
KÉRDEZŐ:
Az „édesanya” alatt bármilyen jogi felügyeletet gyakorló gondviselőt, örökbefogadót,
mostohaanyát vagy nevelőanyát kell érteni.
1 - igen -------------------------- > UGRÁS D1-RE!
2 - nem
8 - nem tudom ---------------- > UGRÁS D1-RE!
7 - válaszmegtagadó-------- > UGRÁS D1-RE!
C36. Az Ön édesanyja melyik országban született?
AZ ELŐRE MEGADOTT ISO 3166-1 (2 KARAKTER) SZERINT KÓDOLNI
...............................................
88 - nem tudom
77 - válaszmegtagadó
99 - nem kellett feltenni

MINDENKITŐL

Most néhány kérdés következik a társadalom működésével kapcsolatban
26. KÁRTYALAP
Kérem, mondja meg, hogy milyen mértékben ért vagy nem ért egyet a következő állításokkal? A
válaszadáshoz használja a 26. kártyalapot!
OLVASD FEL AZ EGYES ÁLLÍTÁSOKAT ÉS KÓDOLD A VÁLASZOKAT A TÁBLÁZATBAN!
teljesen
egyetért

egyetért

egyet is
ért, meg
nem is

nem
ért
egyet

egyáltalán
nem ért
egyet

nem
tudo
m

válasz
megta
gadó

D1

Az emberek jövedelmében
mutatkozó nagy különbségek azért
elfogadhatók, hogy megfelelően
tükrözzék a tehetség- és
szorgalombeli különbségeket.

1

2

3

4

5

8

7

D2

Az iskoláknak engedelmességre kell
tanítania a gyerekeket.

1

2

3

4

5

8

7

D3

A nőknek késznek kell lenniük arra,
hogy a családjuk kedvéért kevesebb
fizetett munkát végezzenek.

1

2

3

4

5

8

7

D4

Egy igazságos társadalomban az
emberek életszínvonala között kis
különbség kellene, hogy legyen.

1

2

3

4

5

8

7

D5

A törvénysértőket a mainál sokkal
szigorúbban kellene büntetni.

1

2

3

4

5

8

7

D6

Ha kevés a munkalehetőség, a
férfiaknak elsőbbséget kellene
élvezniük a munkavállalásnál

1

2

3

4

5

8

7
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27. KÁRTYALAP
D7 (NEW)
Ön szerint ma Magyarországon 100 munkaképes korú ember közül hányan vannak, olyanok
akik munkanélküliek, és munkát keresnek? Kérem, válasszon a 27. kártyalapon levő lehetőségek közül!
Ha nem biztos benne, akkor próbálja meg megbecsülni a választ!
01 - 0-4
02 - 5-9
03 - 10-14
04 - 15-19
05 - 20-24
06 - 25-29

07 - 30-34
08 - 35-39
09 - 40-44
10 - 45-49
11 - 50 vagy több

88 - nem tudom
77 - válaszmegtagadó
27. KÁRTYALAP MARAD
D8 (NEW)
Ön szerint 100 munkaképes korú ember közül ma Magyarországon hányan tartósan betegek
vagy rokkantak?
01 - 0-4
02 - 5-9
03 - 10-14
04 - 15-19
05 - 20-24
06 - 25-29

07 - 30-34
08 - 35-39
09 - 40-44
10 - 45-49
11 - 50 vagy több

88 - nem tudom
77 - válaszmegtagadó

27. KÁRTYALAP MARAD
D9 (NEW)
Ön szerint 100 munkaképes korú ember közül ma Magyarországon hánynak nincsen elég
pénze ahhoz, hogy alapvető szükségleteit fedezni tudja? Ha nem biztos a válaszban, akkor kérem, próbálja
meg megbecsülni.
01 - 0-4
02 - 5-9
03 - 10-14
04 - 15-19
05 - 20-24
06 - 25-29

07 - 30-34
08 - 35-39
09 - 40-44
10 - 45-49
11 - 50 vagy több

88 - nem tudom
77 - válaszmegtagadó
27. KÁRTYALAP MARAD
D10

Ön szerint 100 munkaképes korú ember közül Magyarországon hányan születtek külföldön?
01 - 0-4
02 - 5-9
03 - 10-14
04 - 15-19
05 - 20-24
06 - 25-29

07 - 30-34
08 - 35-39
09 - 40-44
10 - 45-49
11 - 50 vagy több

88 - nem tudom
77 - válaszmegtagadó
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A következő néhány kérdésben arról kérdezzük hogy bizonyos dolgok mennyire jók vagy rosszak
különböző társadalmi csoportok számára ma Magyarországon.

28. KÁRTYALAP
D11 Összességében mit gondol a nyugdíjasok életszínvonaláról? Kérem, válaszoljon egy tízes skála
szerint, ahol a „0” azt jelenti, hogy nagyon rossz, a „10” pedig, hogy nagyon jó.
nagyon
rossz
00

01

02

03

04

05

06

07

08

09

nagyon jó

nem
tudom

válaszmegtagadó

10

88

77

nagyon jó

nem
tudom

válaszmegtagadó

10

88

77

28. KÁRTYALAP MARAD
D12 Összességében mit gondol a munkanélküliek életszínvonaláról?
Továbbra is használja a 28.kártyalapot!
nagyon
rossz
00

01

02

03

04

05

06

07

08

09

28. KÁRTYALAP MARAD
D13 Összességében mit gondol a dolgozó szülők által igénybe vehető megfizethető gyermekfelügyeleti
szolgáltatásokról (pl: bölcsőde, óvoda, játszócsoportok, fizetős gyermekfelügyelet)? Használja ugyanazt a
válaszlapot!
nagyon
rossz
00

01

02

03

04

05

06

07

08

09

nagyon jó

nem
tudom

válaszmegtagadó

10

88

77

28. KÁRTYALAP MARAD
D14 Mit gondol, összességében a pályakezdő fiataloknak milyen lehetőségei vannak, hogy teljes
munkaidős állást találjanak Magyarországon?
Továbbra is használja a 28.kártyalapot!
nagyon
rossz
00

01

02

03

04

05

06

07

08

22

09

nagyon jó

nem
tudom

válaszmegtagadó

10

88

77

29. KÁRTYALAP
Az emberek különbözőképpen vélekednek arról, hogy az államnak miben kellene vagy nem kellene
felelősséget vállalnia. Különböző feladatokat olvasok fel - kérem, hogy 0-tól 10-ig osztályozza, hogy
mekkora felelősséget kellene vállania az államnak ezekben. A 0 azt jelenti, hogy egyáltalán nem állami
felelősségnek kell lennie, a 10-es pedig azt jelenti, hogy teljes mértékben az állam felelőssége kell, hogy
legyen.
KÉRDEZŐ OLVASD FEL!
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egyáltalán nem
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biztosítani, hogy
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elfogadható
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29. KÁRTYALAP MARAD
Mit gondol, az államnak mekkora felelősséget kell vállalni abban, hogy…
KÉRDEZŐ OLVASD FEL!
nem választeljes
mértékben tudom megtagadó
az állam
felelőssége

egyáltalán nem
az állam
felelőssége
D18 …elfogadható
életszínvonalat
biztosítson a
munkanélkülieknek?
D19 …elfogadható
gyermekfelügyeletet
biztosítson a dolgozó
szülőknek?
D20 …fizetett
szabadságot
biztosítson azoknak,
akiknek átmenetileg
beteg családtagot kell
gondozniuk?
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Most arról szeretném kérdezni a hogy a szociális juttatások és szolgáltatások milyen hatással
vannak az élet különböző területeire Magyarországon.
Szociális juttatások és szolgáltatások például az egészségügyi ellátás, a nyugdíjak és a
társadalombiztosítás
30. KÁRTYALAP
A 30. kártyalap segítségével mondja meg, mennyire ért vagy nem ért egyet azzal, hogy a szociális
támogatások és szolgáltatások…
KÉRDEZŐ OLVASD FEL!
teljesen egyetért egyet is ért nem ért egyáltalán nem
egyetért
meg nem
egyet
nem ért tudom
is
egyet

válaszmegtagadó

D21

…túl nagy terhet rónak a
gazdaságra?
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D22

...megelőzik a szegénység
széles körű elterjedését?
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D23

…egyenlőbb társadalom
kialakulásához vezetnek?
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D24

…arra ösztönzik az
embereket, hogy más
országokból idejöjjenek
lakni?
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D25

… a vállalkozások számára
túl magas adó- és
járulékterheket jelentenek?
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D26

… megkönnyítik az
emberek számára a munka
és a családi élet
összehangolását?
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30. KÁRTYALAP MARAD
Mennyire ért vagy nem ért egyet azzal, hogy a szociális juttatások és szolgáltatások miatt az emberek
Magyarországon....
KÉRDEZŐ OLVASD FEL!
teljesen egyetért egyet is ért nem ért egyáltalán nem
egyetért
meg nem
egyet
nem ért tudom
is
egyet

válaszmegtagadó

D27

… lustává válnak?
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D28

…kevésbé hajlandók törődni
egymással?
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D29

…kevésbé hajlandók
magukról és családjukról
gondoskodnil?
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31. KÁRTYALAP
D30
Továbbra is a szociális jutattások és szolgáltatások témakörénél maradva, mit gondol, mennyire
hatékonyan működik az egészségügyi ellátás Magyarországon? Válaszoljon a 31. kártyalap segítségével,
ahol a „0” azt jelenti, hogy egyáltalán nem hatékony, a „10” pedig azt, hogy nagyon hatékony.
egyáltalán
nem
hatékony
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hatékony
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31. KÁRTYALAP MARAD
D31 Mit gondol, mennyire hatékonyak az adóhatóságok olyan dolgokban, mint a kérdések időben való
kezelése, a hibák elkerülése és a csalások megelőzése? Válaszoljon a 31. válaszlap segítségével, ahol a
„0” azt jelenti, hogy egyáltalán nem hatékonyak, a „10” pedig azt, hogy nagyon hatékonyak
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32. KÁRTYALAP
D32 Ön szerint Magyarországon az orvosok és a nővérek bizonyos embereket különleges bánásmódban
részesítenek vagy mindenkivel ugyanúgy bánnak? Válaszoljon a 32. válaszlap segítségével, ahol a „0” azt
jelenti, hogy bizonyos emberekkel kivételeznek, a „10” pedig azt, hogy mindenkivel egyformán bánnak.
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32. KÁRTYALAP MARAD
D33 Ön szerint Magyarországon az adóhatóságok bizonyos emberekkel kivételeznek vagy mindenkivel
egyenlően bánnak? Válaszoljon a 32. válaszlap segítségével!
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33. KÁRTYALAP
D34 A szociális juttatások és szolgáltatások jelentős részét az adóbevételekből fedezzük. Ha a
kormánynak mindenképpen választania kellene aközött, hogy növeljék az adókat és többet költsön
szociális kiadásokra és aközött, hogy csökkentse az adókat és kevesebbet költsön szociális kiadásokra, Ön
szerint mit kellene tennie? Használja a 33. kártyalapot!
A kormánynak jelentős
mértékben kellene
csökkentenie az adókat,
és sokkal kevesebbet
kellene költenie szociális
kiadásokra.

00

01

nem válaszA kormánynak
tudom
megtaga
jelentős
dó
mértékben
növelni kellene
adókat és sokkal
többet kellene
költenie szociális
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34. KÁRTYALAP
D35 Gondoljon két emberre, akik közül az egyik ember kétszer annyit keres, mint a másik! Hogyan
kellene őket megadóztatni? A következő három állítás közül melyikkel ért leginkább egyet?
CSAK EGY VÁLASZT KÓDOLJ!
1 - Mindkettőjüknek keresetük azonos hányadát (százalékát) kellene adóban befizetnie, például aki
kétszer annyit keres annak adóban is kétszeresét kellene fizetnie.
2 - Aki többet keres, az keresetének nagyobb hányadát (százalékát) kellene, hogy adóban befizesse,
például aki kétszer annyit keres, annak adóban több, mint a kétszeresét kellene fizetnie.
3 - Mindkettőjüknek pontosan ugyanolyan összegű adót kellene fizetnie függetlenül attól, hogy
mennyit keresnek.
4 - egyik sem
8 - nem tudom
7 - válaszmegtagadó
35. KÁRTYALAP
D36 Egyesek úgy vélik, hogy a magasabb keresetűeknek nagyobb összegű öregségi nyugdíjat kell
kapniuk, mivel többet fizettek be a nyugdíjrendszerbe. Mások pedig úgy vélik, hogy az alacsonyabb
keresetűeknek kell nagyobb öregségi nyugdíjat kapniuk, mert nekik van rá jobban szükségük
CSAK EGY VÁLASZT KÓDOLJ!
1 - A magasabb keresetűek nagyobb összegű öregségi nyugdíjat kapjanak, mint az alacsony
keresetűek.
2 - A magas és alacsony keresetűek egyaránt ugyanolyan összegű nyugdíjat kapjanak.
3 - Az alacsonyabb keresetűek kapjanak nagyobb összegű nyugdíjat.
4 - egyik sem
8 - nem tudom
7 - válaszmegtagadó
36. KÁRTYALAP
D37 Egyesek szerint a magasabb keresettel rendelkezőknek nagyobb összegű segélyt kellene kapniuk
amikor átmenetileg munkanélkülivé válnak, mert ők korábban több adót fizettek. Mások szerint az
alacsonyabb keresettel rendelkezőknek kellene több munkanélküli segélyt kapniuk, mert ők szorulnak rá
jobban. A 36. válaszlapon szereplő három állítás közül Ön melyikkel ért leginkább egyet?
CSAK EGY VÁLASZT KÓDOLJ!
1 - Az átmenetileg munkanélkülivé váló magasabb keresetű embereknek kellene több támogatást
kapniuk.
2 - A magasabb és az alacsonyabb keresettel rendelkezőknek is ugyanazt az összeget kellene
munkanélküli segélyként kapniuk.
3 - Az alacsonyabb keresettel rendelkezőknek kellene több munkanélküli segélyt kapniuk, ha
átmenetileg munkanélkülivé válnak.
4 - egyik sem
8 - nem tudom
7 - válaszmegtagadó
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37. KÁRTYALAP
D38 Mit gondol, azok az emberek, akik más országokból jönnek Magyarországra, hogy itt éljenek,
mikortól kellene, hogy megkapják ugyanazokat a jogokat a szociális jutattásokhoz és szolgáltatásokhoz,
mint a már itt élő állampolgárok? Kérem, a következő állítások közül válassza ki azt, amelyik a legközelebb
áll az Ön véleményéhez!
CSAK EGY VÁLASZT KÓDOLJ!
1 - azonnal a megérkezésük után
2 - miután egy évet éltek az országban függetlenül attól hogy ez idő alatt dolgoztak-e vagy sem
3 - csak azután, hogy legalább egy évig dolgoztak és fizettek adót is
4 - akkor, ha megkapták az állampolgárságot
5 - soha nem lenne szabad, hogy ugyanolyan jogaik legyenek
8 - nem tudom
7 - válaszmegtagadó

38. KÁRTYALAP
D39 Sokan akik más országokból Magyarországra költöztek, itt fizetnek adót és itt részesülnek a szociális
juttatásokból is. Ön szerint, összességében többet kapnak az államtól, mint amennyivel hozzájárulnak a
közös kiadásokhoz, vagy többel járulnak hozzá, mint amennyit kapnak Válaszoljon a 38. válaszlap
segítségével, ahol a „0” azt jelenti, hogy sokkal többet kapnak, mint amennyivel hozzájárulnak, a „10” pedig
azt, hogy sokkal többel járulnak hozzá, mint amennyit kapnak.
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hozzájárulnak
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39. KÁRTYALAP
Kérem, mondja meg, hogy mennyire ért, vagy nem ért egyet azzal, hogy nálunk…
OLVASD FEL A KIJELENTÉSEKET ÉS KÓDOLJ A TÁBLÁZATBA!
teljesen egyetért
egyetért

egyet is ért
meg nem is

nem ért
egyáltegyet alán nem
ért egyet

nem
tudom

válaszmegtagadó

D40

…a munkanélküliek
többsége nem is igazán
próbál meg munkát
találni.
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D41

…sokan a nagyon
alacsony jövedelmű
emberek közül kevesebb
szociális juttatást kapnak,
mint amennyire
jogosultak volnának.
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D42

…sokan jutnak hozzá
olyan szociális
juttatásokhoz és
szolgáltatásokhoz,
amelyekre nem is
lennének jogosultak.
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D43

…a szociális
támogatások túl
alacsonyak ahhoz, hogy
segítsék a valóban
rászorulókat
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D44

…sokan tesznek úgy,
mintha betegek
lennének, csak azért,
hogy otthon
maradhassanak
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40. KÁRTYALAP VÁLASZLAP
D45 Manapság sok vita folyik az egészségügyi ellátás finanszírozásáról Magyarországon.. Ön szerint 10
év múlva a következő három állítás közül, melyik jellemzi majd leginkább az egészségügyet?
CSAK EGY VÁLASZT KÓDOLJ!
10 év múlva:
1 - Magyarország nem lesz képes az állami egészségügyi ellátás mai szintjét fenntartani.
2 - Magyarország képes lesz tartani az állami egészségügyi ellátás mai szintjét, de nem tudja majd
azt javítani.
3 - Magyarország képes lesz javítani az állami egészségügyi ellátás mai szintjén.
8 - nem tudom
7 - válaszmegtagadó
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41. KÁRTYALAP VÁLASZLAP
D46 Manapság a nyugdíjak finanszírozásáról is sok vita folyik Magyarországon. Ön szerint 10 év múlva
a következő három állítás közül, melyik jellemzi majd leginkább a nyugdíjakat?
10 év múlva:
1 - Magyarország nem lesz képes tartani az öregségi nyugdíjak jelenlegi szintjét.
2 - Magyarország képes lesz a nyugdíjak jelenlegi szintjét tartani, de nem tudja majd ezt a szintet
emelni.
3 - Magyarország képes lesz a nyugdíjakat emelni.
8 - nem tudom
7 - válaszmegtagadó

A következő néhány kérdésben arról kérdezzük, hogy mi történhet Önnel a következő 12
hónapban?
42. KÁRTYALAP
D47 Kérem, a 42. kártyalap segítségével mondja meg, hogy mennyire valószínű, hogy Ön a következő
12 hónapban munkanélkülivé válik és legalább négy egymást követő héten keresztül munkát kell keresnie?
1 - egyáltalán nem valószínű
2 - nem túl valószínű
3 - valószínű
4 - nagyon valószínű
5 - soha nem dolgozott vagy már nem dolgozik és nem is keres munkát ----- > UGRÁS D 49-RE
8 - nem tudom
7 - válaszmegtagadó

42. KÁRTYALAP MARAD
D48 Mennyire valószínű, hogy a következő 12 hónap folyamán családtagjai vagy rokonai gondozása
miatt kevesebb időt fog tudni fizetett munkával tölteni, mint szeretné. Kérem, használja továbbra is a 42-es
kártyalapot!
1 - egyáltalán nem valószínű
2 - nem túl valószínű
3 - valószínű
4 - nagyon valószínű
8 - nem tudom
7 - válaszmegtagadó
9 - nem kellett feltenni
MINDENKITŐL!
42. KÁRTYALAP MARAD
D49 És mennyire valószínű az, hogy a következő 12 hónapban lesznek olyan időszakok, amikor nem
lesz elég pénze arra, hogy a megélhetés költségeit fedezni tudja? Kérem, használja továbbra is a 42-es
kártyalapot!
1 - egyáltalán nem valószínű
2 - nem túl valószínű
3 - valószínű
4 - nagyon valószínű
8 - nem tudom
7 - válaszmegtagadó
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42. KÁRTYALAP MARAD
D50 Mennyire valószínű az, hogy a következő 12 hónapban ha megbetegszik, nem kap olyan
egészségügyi ellátást, amire valójában szüksége lenne? Kérem, használja továbbra is a 42-es kártyalapot!
1 - egyáltalán nem valószínű
2 - nem túl valószínű
3 - valószínű
4 - nagyon valószínű
8 - nem tudom
7 - válaszmegtagadó
Most néhány kérdést szeretnénk feltenni az életkorral kapcsolatban.
E1

Ön szerint általában hány éves kortól nem számít valaki fiatalnak?
KÉRDEZŐNEK: HA A VÁLASZADÓ AZT MONDJA, HOGY “EZ ATTÓL FÜGG” VAGY HOGY “EZT
ÍGY NEM LEHET MEGMONDANI” FOGADJA EL A VÁLASZT ÉS NE KÉRDEZZEN TOVÁBB!
HA A VÁLASZADÓ EGY „TÓL-IG” TARTOMÁNYT MOND, KÉRJEN EGY KONKRÉT ÉLETKORT
EZEN BELÜL!
ÍRJA BE AZ ÉLETKORT!
777 - válaszmegtagadó
888 - nem tudom
000 - az egyéntől függ
222 - nem lehet megmondani

E2

Ön szerint általában hány éves kortól számít valaki idősnek?
KÉRDEZŐNEK: HA A VÁLASZADÓ AZT, MONDJA, HOGY “EZ ATTÓL FÜGG” VAGY HOGY “EZT
ÍGY NEM LEHET MEGMONDANI” FOGADJA EL A VÁLASZT ÉS NE KÉRDEZZEN TOVÁBB!
HA A VÁLASZADÓ EGY „TÓL-IG” TARTOMÁNYT MOND, KÉRJEN EGY KONKRÉT ÉLETKORT
EZEN BELÜL!
ÍRJA BE AZ ÉLETKORT!
777 - válaszmegtagadó
888 - nem tudom
000 - az egyéntől függ
222 - nem lehet megmondani
43. KÁRTYALAP

E3 A kártyalap alapján kérem, válassza ki, hogy melyik négyzettel jellemezné leginkább azt a korcsoportot,
amihez tartozónak érzi magát? Ha úgy érzi, hogy nagyon fiatal, válassza az első négyzetet, ha úgy érzi,
hogy nagyon idős, válassza az utolsót! Egyéb esetben kérem, válasszon a többi négyzet közül! Elég, ha
csak a négyzet betűjelét mondja válaszként!
CSAK EGY VÁLASZT KÓDOLJ!
01 - A
02 - B
03 - C
04 - D
05 - E

06 - F
07 - G
08 - H
09 - J

77 - válaszmegtagadó
88 - nem tudom
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44. KÁRTYALAP
E4
A kártyalap segítségével kérem, mondja meg, hogy hogy mennyire erősen érzi úgy, hogy ehhez a
korcsoporthoz tartozik? A 0 azt jelenti, hogy nagyon gyenge, a 10 azt jelenti, hogy nagyon erős kötődést
érez a korcsoportjához.
KÉRDEZŐNEK: 'A 'KORCSOPORT' ITT AZT A KORCSOPORTOT JELENTI, AMIT A VÁLASZADÓ
AZ E3-BAN MEGJELÖLT
Nagyon gyenge
kötődést érez
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Nagyon erős
kötődést érez
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Nem
tudom

Válaszmegtagadó
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55 - Nem érzem úgy, hogy ehhez / bármelyik korcsoporthoz tartoznék

Most néhány kérdés következik arról, hogy a különböző korú embereknek milyen a társadalmi
helyzetük, megbecsültségük. A társadalmi helyzet alatt a presztizst, az egyén a társadalomban
elfoglalt helyét értem, nem pedig egyes társadalmi csoportok által szervezett tevékenységekben
való részvételt.
45. KÁRTYALAP
Arra lennék kíváncsi, mit gondol, a legtöbb ember szerint Magyarországon milyen a társadalmi helyzete,
megbecsültsége a huszonéveseknek, a negyveneseknek és a 70 évesnél idősebbeknek. A válaszlap
segítségével kérem, mondja meg, hogy a legtöbb ember szerint milyen a társadalmi megbecsültsége…
OLVASD FEL!
nagyon
alacsony

E5

… a huszonéveseknek

nagyon nem
válaszmagas tudom megtagadó
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E6

... a negyveneseknek
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E7

…a 70 év
felettieknek
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Most néhány kérdés következik a huszonévesekkel kapcsolatban.
46. KÁRTYALAP
Kérem, használja ezt a kártyalapot és osztályozza 0-tól 10-ig, hogy mennyire aggódik a következő dolgok
miatt. 0 azt jelenti, hogy egyáltalán nem aggódik, 10 azt jelenti, hogy nagyon aggódik.
Mennyire aggódik …
OLVASD FEL!
nagyon nem válaszaggódik tudom megta-

egyáltalán nem
aggódik

gadó

E8

… a huszonévesek által manapság elkövetett
bűncselekménye
k magas száma
miatt?

00

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

88

77

E9

... amiatt, hogy a
munkáltatók
inkább
huszonéveseket
alkalmaznak,
mint negyven
évesnél
idősebbeket?

00

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

88

77

47. KÁRTYALAP
E10
Mit gondol, a huszonévesek jó vagy rossz hatással vannak az országban kialakult szokásokra és
életmódra? Kérem, a válaszadáshoz használja a kártyalapot, ahol „0” azt jelenti, hogy nagyon rossz
hatással vannak, a 10-es pedig azt jelenti, hogy nagyon jó hatással vannak.
nagyon
rossz hatással
vannak
00

01

nagyon
jó hatással
vannak
02

03

04

05

06

07

08

09

10

Nem
Választudom megtagadó
88

77

55 - semmilyen hatással nincsenek

48. KÁRTYALAP
E11
Mindent összevetve mit gondol, a huszonévesek mennyire járulnak hozzá gazdaságilag az
ország boldogulásához? Kérem, a válaszadáshoz használja a kártyalapot, ahol a „0” azt jelenti, hogy
gazdaságilag nagyon keveset járulnak hozzá, a 10-es pedig azt jelenti, hogy gazdaságilag nagyon sokkal
járulnak hozzá..
gazdaságilag
nagyon kevéssel
00

01

gazdaságilag
nagyon sokkal
02

03

04

05

06

32

07

08

09

10

nem
választudom megtagadó
88

77

Most hasonló kérdések következnek a 70 évesnél idősebb emberekről
49. KÁRTYALAP
E12 A kártyalap segítségével kérem, mondja meg, Ön szerint a 70 évesnél idősebb emberek mekkora
terhet jelentenek-e Magyarország egészségügyi ellátórendszerének? Kérem, használja a 49. kártyalapot,
ahol a „0” azt jelenti, hogy nem jelentenek terhet, a „10” pedig azt, hogy nagy terhet jelentenek!
nem jelentenek
terhet
00
01

02

03

04

05

06

07

nagy terhet nem
jelentenek tudom
09
10
88

08

válaszmegtagadó
77

50. KÁRTYALAP
E13 Mit gondol, a 70 évesnél idősebb emberek jó vagy rossz hatással vannak az országban kialakult
szokásokra és életmódra? Kérem, a válaszadáshoz használja a kártyalapot, ahol „0” azt jelenti, hogy
nagyon rossz hatással vannak, a 10-es pedig azt jelenti, hogy nagyon jó hatással vannak.
nagyon
nagyon
nem
válaszrossz hatással
jó hatással tudom megtagadó
vannak
vannak
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
88
77
55 - Semmilyen hatással nincsenek
51. KÁRTYALAP
E14
Mindent összevetve mit gondol, a 70 évesnél idősebbek mennyire járulnak hozzá gazdaságilag
az ország boldogulásához? Kérem, a válaszadáshoz használja a kártyalapot, ahol a „0” azt jelenti, hogy
gazdaságilag nagyon kevéssel járulnak hozzá, a 10-es pedig azt jelenti, hogy gazdaságilag nagyon sokkal
járulnak hozzá..
gazdaságilag
gazdaságilag nem
válasznagyon kevéssel
nagyon sokkal tudom megtagadó
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
88
77
Az előzőekben az Ön saját véleményére voltam kíváncsi. Most arról kérdezem, hogy Ön szerint
Magyarországon az emberek többsége hogyan vélekedik a különböző korú emberekről.
52. KÁRTYALAP
A kártyalap segítségével kérem, mondja meg, mennyire tartja valószínűnek, hogy az emberek többsége
szerint Magyarországon a huszonévesek…
OLVASD FEL!
egyáltalán
nem
valószínű,
hogy ezt
gondolják
róluk

nagyon
valószínű.
Hogy ezt
gondolják
róluk

nem
tudom

válaszmegtagadó

E15

… barátságosak?

0

1

2

3

4

8

7

E16

… hozzáértők?

0

1

2

3

4

8

7

E17

… erkölcsösek?

0

1

2

3

4

8

7

E18

… tiszteletre méltók?

0

1

2

3

4

8

7
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52. KÁRTYALAP MARAD
Most gondoljon a 70 évesnél idősebbekre! A kártyalap segítségével kérem, mondja meg, mennyire tartja
valószínűnek, hogy az emberek többsége szerint Magyarországon a 70 évesnél idősebbek…
OLVASD FEL!
egyáltalán
nem valószínű,
hogy ezt
gondolják róluk

nagyon
valószínű.
hogy ezt
gondolják
róluk

nem
tudom

válaszmegtagadó

E19

… barátságosak?

0

1

2

3

4

8

7

E20

… hozzáértők?

0

1

2

3

4

8

7

E21

… erkölcsösek?

0

1

2

3

4

8

7

E22

… tiszteletre méltók

0

1

2

3

4

8

7

53. KÁRTYALAP
E23 Mit gondol, az emberek többsége ma Magyarországon mennyire tartaná elfogadhatónak, hogy egy
megfelelő képzettségű 30 évest nevezzenek ki a főnökének? Kérem, használja az 53. válaszlapot, ahol a
„0” azt jelenti, hogy teljesen elfogadhatatlannak tartaná, a „10” pedig azt, hogy teljesen elfogadhatónak
tartaná!
teljesen
teljesen
nem
válaszelfogadhatatlan
elfogadható tudom megtagadó
00

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10
(attól függ)

88

77

55

53. KÁRTYALAP MARAD
E24 És mit gondol, az emberek többsége ma Magyarországon mennyire tartaná elfogadhatónak, hogy
egy megfelelő képzettségű 70 évest nevezzenek ki a főnökének? Kérem, használja az 53. válaszlapot, ahol
a „0” azt jelenti, hogy teljesen elfogadhatatlannak tartanák, a „10” pedig azt, hogy teljesen elfogadhatónak
tartanák.
teljesen
elfogadhatatlan
00

01

teljesen
nem
válaszelfogadható tudom megtagadó
02

03

04

05

06

55 - attól függ

34

07

08

09

10

88

77

54. KÁRTYALAP
A kártyalap segítségével kérem, mondja meg, mennyire tartja valószínűnek, hogy az emberek többsége
Magyarországon a huszonéveseket…
OLVASD FEL!
egyáltalán nem
valószínű, hogy
így tekintenek
rájuk
0

1

2

nem
tudom

válaszmegtagadó

3

nagyon
valószínű, hogy
így tekintenek
rájuk
4

8

7

E25

… irigyli?

E26

…sajnálja?

0

1

2

3

4

8

7

E27

…csodálja?

0

1

2

3

4

8

7

E28

...lenézi?

0

1

2

3

4

8

7

54. KÁRTYALAP MARAD
A kártyalap segítségével kérem, mondja meg, mennyire tartja valószínűnek, hogy az emberek többsége
Magyarországon a 70 évesnél idősebbeket…
OLVASD FEL!
egyáltalán nem
valószínű, hogy
így tekintenek
rájuk

nem
tudom

Válaszmegtagadó

8

7

E29

… irigyli?

0

1

2

3

nagyon
valószínű,
hogy így
tekintenek
rájuk
4

E30

…sajnálja?

0

1

2

3

4

8

7

E31

…csodálja?

0

1

2

3

4

8

7

E32

...lenézi?

0

1

2

3

4

8

7

Most néhány kérdés következik arról, hogy Ön hogyan vélekedik a különböző korú emberekről!
55. KÁRTYALAP
E33 A kártyalap segítségével kérem, jellemezze, hogy összességében mennyire pozítiv vagy negatív
érzéseket táplál a huszonévesek iránt? Kérem, válaszoljon egy 0-tól 10-ig tartó skálán, ahol a „0” a nagyon
negatív, a „10” pedig nagyon pozitív!
nagyon
nagyon
nem
válasznegatív
pozitív
tudom
megtagadó
00

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

88

77

55. KÁRTYALAP MARAD
E34 És összességében mennyire pozítiv vagy negatív érzései vannak a 70 évesnél idősebbek iránt?
Kérem, használja ugyanazt a kártyalapot használja!
nagyon
negatív
00

01

02

03

04

05

06
35

07

08

09

nagyon
pozitív
10

nem
tudom
88

válaszmegtagadó
77

56. KÁRTYALAP
A kártyalap segítségével kérem, mondja meg az elmúlt évben milyen gyakran fordult elő, hogy valaki
előítélettel viseltetett Önnel szemben vagy igazságtalanul bánt Önnel…
OLVASD FEL!
soha

gyakran

nem
tudom

válaszmegtagadó

E35

…a kora miatt?

0

1

2

3

4

8

7

E36

…a neme miatt?

0

1

2

3

4

8

7

E37

…faji vagy etnikai
hovatartozása
miatt?

0

1

2

3

4

8

7

56. KÁRTYALAP MARAD
E38 A múlt év során milyen gyakran fordult elő Önnel, ha előfordult egyáltalán, hogy valaki az (Ön)
életkora miatt nem adta meg az Önnek járó tiszteletet – például nem vett tudomást Önről vagy lekezelően
viselkedett Önnel? Használja az 56. kártyalapot!
nem
válaszsoha
nagyon gyakran
tudom
megtagadó
0

1

2

3

4

8

7

56. KÁRTYALAP MARAD
E39
Az elmúlt évben milyen gyakran fordult elő, hogy valaki rosszul bánt Önnel az életkora miatt?
Például megsértette, bántalmazta, vagy nem szolgálta ki Önt? Kérem, használja ugyanazt a kártyalapot!
KÉRDEZŐNEK: A 'BÁNTALMAZÁS' LEHET SZÓBELI VAGY FIZIKAI BÁNTALMAZÁS IS
soha
0

nagyon gyakran
1

2

3

4

nem
tudom

válaszmegtagadó

8

7

Most néhány kérdést fogok feltenni a barátairól és a családjáról.
57 KÁRTYALAP
E40 Körülbelül hány 30 évesnél fiatalabb barátja van – a családtagjaitól eltekintve? Kérem, a
válaszadáshoz használja a kártyalapot!
1 - nincs ----- > UGRÁS E42-RE
2-1
3 - 2-5
4 - 6-9
5 - 10 vagy több
8 - nem tudom
7 - válaszmegtagadó
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58 KÁRTYALAP
E41
Mennyire tudja megbeszélni a személyes ügyeit, például érzéseit, nézeteit, élményeit ezek közül
a barátok közül bárkivel? A kártyán szereplő állítások közül válassza ki azt, amelyik legközelebb áll a
véleményéhez!
01 - minden személyes ügyemet meg tudom beszélni
02 - majdnem minden személyes ügyemet meg tudom beszélni
03 - a legtöbb személyes ügyemet meg tudom beszélni
04 - jónéhány személyes ügyemet meg tudom beszélni
05 - csak kevés személye sügyemet tudom megbeszélni
06 - nem tudom megbeszélni a személyes ügyeimet
88 - nem tudom
77 - válaszmegtagadó
99 - nem kellett feltenni
MINDENKITŐL
59 KÁRTYALAP
E42 Körülbelül hány 70 évesnél idősebb barátja van – a családtagjaitól eltekintve? Kérem, a
válaszadáshoz használja a kártyalapot!
1 - nincs ----- > UGRÁS E44-RE
2-1
3 - 2-5
4 - 6-9
5 - 10 vagy több
8 - nem tudom
7 - válaszmegtagadó

60 KÁRTYALAP
E43 Mennyire tudja megbeszélni a személyes ügyeit, például érzéseit, nézeteit, élményeit ezek közül a
barátok közül bárkivel? A kártyán szereplő állítások közül válassza ki azt, amelyik legközelebb áll a
véleményéhez!
01 - minden személyes ügyemet meg tudom beszélni
02 - majdnem minden személyes ügyemet meg tudom beszélni
03 - a legtöbb személyes ügyemet meg tudom beszélni
04 - jónéhány személyes ügyemet meg tudom beszélni
05 - csak kevés személye sügyemet tudom megbeszélni
06 - nem tudom megbeszélni a személyes ügyeimet
88 - nem tudom
77 - válaszmegtagadó
99 - nem kellett feltenni
MINDENKITŐL
E44

Kérem, mondja meg hány eves!
1 - 29 vagy fiatalabb ----- > UGRÁS E47-RE
2 - 30 vagy idősebb
8 - nem tudom
7 - válaszmegtagadó
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E45

Van Önnek 15 és 30 év közötti gyermeke vagy unokája?
1 - igen
2 - nem ----- > UGRÁS E47-RE
8 - nem tudom ----- > UGRÁS E47-RE
7 - válaszmegtagadó--- > UGRÁS E47-RE
9 - nem kellett feltenni

60 KÁRTYALAP MARAD
E46
Mennyire tudja megbeszélni a személyes ügyeit, például érzéseit, nézeteit, élményeit a gyerekei,
unokái közül bárkivel? A kártyán szereplő állítások közül válassza ki azt, amelyik legközelebb áll a
véleményéhez!
01 - minden személyes ügyemet meg tudom beszélni
02 - majdnem minden személyes ügyemet meg tudom beszélni
03 - a legtöbb személyes ügyemet meg tudom beszélni
04 - jónéhány személyes ügyemet meg tudom beszélni
05 - csak kevés személye sügyemet tudom megbeszélni
06 - nem tudom megbeszélni a személyes ügyeimet
88 - nem tudom
77 - válaszmegtagadó
99 - nem kellett feltenni

MINDENKITŐL
E47

Van Önnek 70 évesnél idősebb családtagja?
KÉRDEZŐNEK: A CSALÁD ITT MAGÁBAN FOGLALJA MIND A VÉR SZERINTI, MIND A
HÁZASSÁG ÚTJÁN SZERZETT ROKONOKAT.
1 - igen
2 - nem ----- > UGRÁS E49-RE
8 - nem tudom ----- > UGRÁS E49-RE
7 - válaszmegtagadó--- > UGRÁS E49-RE

60 KÁRTYALAP MARAD
E48
Mennyire tudja megbeszélni a személyes ügyeit, például érzéseit, nézeteit, élményeit ezekkel a
70 évesnél idősebb rokonokkal? A kártyán szereplő állítások közül válassza ki azt, amelyik legközelebb áll
a véleményéhez!
01 - minden személyes ügyemet meg tudom beszélni
02 - majdnem minden személyes ügyemet meg tudom beszélni
03 - a legtöbb személyes ügyemet meg tudom beszélni
04 - jónéhány személyes ügyemet meg tudom beszélni
05 - csak kevés személye sügyemet tudom megbeszélni
06 - nem tudom megbeszélni a személyes ügyeimet
88 - nem tudom
77 - válaszmegtagadó
99 - nem kellett feltenni

38

MINDENKITŐL
E49 Végzett Ön valamilyen fizetett vagy önkéntes munkát az elmúlt hónapban?
HA IGEN: Csak fizetett munkát, csak önkéntes munkát, vagy mindkettőt?
1 - igen – csak fizetett munkát
2 - igen – Csak önkéntes munkát
3 - igen – fizetett és önkéntes munkát is
4 - nem – egyiket sem –----- > UGRÁS E52-RE
8 - nem tudom ----- > UGRÁS E52-RE
7 - válaszmegtagadó ----- > UGRÁS E52-RE

61 KÁRTYALAPLAP
E50 Ez alatt az idő alatt mennyit dolgozott együtt huszonévesekkel?
Kérem válaszoljon, a kártyalap alapján!
KÉRDEZŐNEK: “EZ ALATT AZ IDŐ ALATT” AZ ELMÚLT HÓNAPRA UTAL, AMIRŐL EZ ELŐZŐ
KÉRDÉSBEN IS KÉRDEZETT. HA A VÁLASZADÓ AZT VÁLASZOLJA, HOGY NINCSENEK ILYEN
IDŐS KOLLÉGÁI, AKKOR AZ A “SEMMENNYIT – 1” –NEK KELL KÓDOLNI!
1 - semennyit
2 - egy kis ideig
3 - az idő nagy részében
4 - szinte mindig
5 - nem dolgozott együtt senkivel a múlt hónapban
8 - nem tudom
7 - válaszmegtagadó
9 - nem kellett feltenni

61 KÁRTYALAP MARAD
E51 Ez alatt az idő alatt mennyit dolgozott együtt 70 évesnél idősebbekkel? Kérem válaszoljon a
kártyalap alapján!
KÉRDEZŐNEK: “EZ ALATT AZ IDŐ ALATT” AZ ELMÚLT HÓNAPRA UTAL, AMIRŐL A 49-ES
KÉRDÉSBEN IS KÉRDEZETT
1 - semennyit
2 - egy kis ideig
3 - az idő nagy részében
4 - szinte mindig
5 - nem dolgozott együtt senkivel a múlt hónapban
8 - nem tudom
7 - válaszmegtagadó
9 - nem kellett feltenni
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MINDENKITŐL
62 KÁRTYALAP
E52 A kártyalap segítségével kérem, mondja meg, hogy mindent egybevetve hogyan látja a
huszonéveseket és 70 évesnél idősebbeket ma Magyarországon?
CSAK EGY VÁLASZT KÓDOLJ!
A huszonévesek és a hetven évesnél idősebbek, szerintem:
1 - egy csoport
2 - két különálló csoport, akik ugyanannak a közösségnek a részei
3 - két különálló csoport, akik nem ugyanannak a közösségnek a részei
4 - inkább csak egyénnek mint csoportnak

(A)
(B)
(C)
(D)

8 - nem tudom
7 - válaszmegtagadó

63 KÁRTYALAP
E53 Kérem, mondja meg, mennyire fontos az Ön számára, hogy előítéletek nélkül viszonyuljon más
korcsoportokba tartozó emberekhez? Kérem, használja a 63. kártyalapot, ahol a „0” azt jelenti, hogy
egyáltalán nem fontos, a „10” pedig azt, hogy nagyon fontos.
egyáltalán
nem
fontos
00

01

02

03

04

05

06

07

08

09

nagyon
fontos

nem
tudom

válaszmegtagadó

10

88

77

63 KÁRTYALAP MARAD
E54 Mennyire fontos az Ön számára, hogy mások úgy lássák, hogy Ön előítéletek nélkül viszonyul a
más korcsoportokba tartozó emberekhez? Kérem, használja a 63. kártyalapot, ahol a „0” azt jelenti, hogy
egyáltalán nem fontos, a „10” pedig azt, hogy nagyon fontos.
egyáltalán
nem
fontos
00

01

02

03

04

05

06

07

08

09

nagyon
fontos

nem
tudom

válaszmegtagadó

10

88

77

64 KÁRTYALAP
E55 Ön szerint mennyire súlyos probléma ma Magyarországon az életkor miatti diszkrimináció,
hátrányos megkülönböztetés? (Gondolhat az időseket vagy a fiatalokat érő megkülönböztetésre is!) Kérem,
a válaszadáshoz használja a 64. kártyalapot!
1 - nagyon súlyos
2 - elég súlyos
3 - nem túl súlyos
4 - egyátalán nem súlyos
5 - ez attól függ
6 - Magyarországon egyáltalán nincs ilyen
8 - nem tudom
7 - válaszmegtagadó
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MINDENKITŐL!
F1. Most Önnel és a háztartásában élőkkel kapcsolatban szeretnék föltenni néhány kérdést.
Saját magát – és a gyermekeket – is bele számítva, hányan élnek állandó jelleggel itt együtt egy
háztartásban?
......................................................... fő
88 - nem tudom
77- válaszmegtagadó

A KÖVETKEZŐ TÁBLÁZATBA KÓDOLJA A VÁLASZADÓRA VONATKOZÓ VÁLASZOKAT (CSAK
AZ F2/F3 KÉRDÉSRE ADOTT VÁLASZOKAT), MAJD A HÁZTARTÁS TÖBBI TAGJÁRA
VONATKOZÓ VÁLASZOKAT (F2-TŐL F-4 KÉRDÉSIG), CSÖKKENŐ ÉLETKOR SZERINT (A
LEGIDŐSEBB AZ ELSŐ.)
HASZNOS LEHET A HÁZTARTÁS EGYES TAGJAINAK NEVÉT VAGY NEVÜK KEZDŐBETŰJÉT IS
HASZNÁLNI A KÓDOK MELLETT

F2. KÓDOLD A NEMET!
F3. És melyik évben született Ön/Ő?
8888 - nem tudom
7777- válaszmegtagadó

65. KÁRTYALAP
F4. Milyen rokoni kapcsolatban van vele? Kérem, használja a 65. kártyalapot!
Ezt a válaszlapot megtekintve: milyen viszonyban van Ő Önnel?

AZ EZEN AZ OLDALON TALÁLHATÓ KÉRDÉSEKRE (F1-F4) ADOTT VÁLASZOKAT A
KÖVETKEZŐ OLDALON TALÁLHATÓ TÁBLÁZATBAN KÓDOLD!
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ÉLETKOR SZERINT CSÖKKENŐ SORRENDBEN ÍRJA BE A HÁZTARTÁSBAN ÉLŐKET
(A 2. személy a háztartás legidősebb tagja, majd életkor szerint csökkenő sorrendben a többi)!
A személy

F2.1-F3.1 F2.2-F4.2 F2.3-F4.3
02
01
03
(válaszadó) (a háztartás
legidősebb
tagja)

F2.4-F4.4
04

F2.5-F4.5
05

F2.6-F4.6
06

F2.7-F4.7
07

F2.8-F4.8
08

F2.9-F4.9 F2.10-F4.10 F2.11.-F4.11 F2.12-F4.12
09
10
11
12

keresztnév vagy
a név
kezdőbetűi
F2i Neme
Férfi

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Nő

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

03

03

03

03

03

03

03

03

03

03

03

04

04

04

04

04

04

04

04

04

04

04

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

Egyéb nem rokon

06

06

06

06

06

06

06

06

06

06

06

Nem tudom

88

88

88

88

88

88

88

88

88

88

88

Válaszmegtagadó

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

F3i Születési
éve:
F4i Viszonya a
kérdezetthez:
Férj/feleség/élettárs
Fia/lánya
(mostoha vagy
nevelt is!)
Szülő/após v.
anyós, az élettárs
szülője,
mostohaszülő
testvér (mostoha
és nevelt is)
Egyéb rokon
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66. KÁRTYALAP
F5. Melyik kifejezés illik leginkább arra a környékre, ahol lakik? Kérem, használja a 66. kártyalapot!
1 - nagyváros
2 - nagyváros elővárosa
3 - város vagy kisváros
4 - falu vagy község
5 - tanya
8 - nem tudom
7 - válaszmegtagadó
67. KÁRTYALAP
F6. Mi az Ön legmagasabb iskolai végzettsége? Kérem, használja az 67. kártyalapot!
01 - nem járt iskolába ------------------------------------------------------------ >F7-RE!
11 - 1-4 osztály elemi/általános iskola vagy azzal egyenértékű
12 - 5-7 osztály általános iskola vagy azzal egyenértékű
13 - befejezett általános iskola vagy azzal egyenértékű
21 - szakmunkásképző, szakiskola
22 - befejezetlen középiskola
31 - érettségi, befejezett középiskola vagy azzal egyenértékű
32 - érettségire épülő felsőfokra nem akkreditált szakképzés, középfokú technikum
41 - felsőfokra akkreditált szakképzés, felsőfokú technikum
42 - befejezetlen felsőfokú tanintézet (főiskola vagy egyetem)
51 - főiskolai diploma
52 - egyetemi diploma
53 - posztgraduális végzettség
61 - felsőfokú végzettség, tudományos fokozattal
98 - egyéb, éspedig: ...................................................................
88 - nem tudom --------------------------------------------------------------------- > F7-RE!
77 - válaszmegtagadó
68. KÁRTYALAP
F6a. Mely szakterületen vagy témában rendelkezik a legmagasabb végzettséggel? Kérem, használja az 63.
kártyalapot!
Az alábbiak közül mely területen vagy mely tárgyban szerezte legmagasabb végzettségét?
HA A VÁLASZADÓ LEGMAGASABB VÉGZETTSÉGGEL TÖBB TERÜLETEN IS RENDELKEZIK,
AZT 01-ES KÓDDAL JELÖLJE!
KÉRDEZŐ! ISKOLÁSOKTÓL EZT NEM KELL KÉRDEZNI.
01 - általános, nincs specializálódott terület
02 - művészet – szépművészet vagy alkalmazott művészetek
03 - bölcsészet – nyelvészet, latin és görög nyelv, irodalom, történelem, teológia, idegen nyelv stb.
04 - műszaki és mérnöki, beleértve az építészetet és a tervezést, az ipart, az építőipart stb.
05 - mezőgazdaság és erdőgazdaság
06 - oktatás-nevelés
07 - természettudomány, matematika, számítástechnika, informatika stb.
08 - orvostudomány, egészségügy, ápolás
09 - gazdaság, kereskedelem, üzleti adminisztráció, könyvelés stb.
10 - társadalomtudomány, államigazgatási ügyvitel, média, kultúra, sport- és szabadidő tanulmányok,stb.
11 - jogtudomány és jogi szolgáltatások
12 - személyes szolgáltatás – étkeztetés, életmód, háztartás-vezetés, fodrászat, stb.
13 - közrend és biztonság – rendőrség, hadsereg, tűzoltóság, stb.
14 - szállítás-közlekedés és telekommunikáció
88 - nem tudom
77 - válaszmegtagadó
99 - nem kellett feltenni
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MINDENKITŐL!
F7. Hány évig tanult összesen? Beleértve a nappali, esti, levelező tagozatokat, kiegészítő képzéseket, és a
kötelező iskolai oktatás éveit is.
KÉRDEZŐBIZTOSNAK: A VÁLASZT ÉRTELEMSZERŰEN KEREKÍTSD EGÉSZ ÉVRE.
KÉRDEZŐ! HA A NÉGY ÉVES KÉPZÉST 2 ÉV ALATT VÉGZI EL, AKKOR 2-T KELL BEÍRNI. DE
HA A NÉGY ÉVES KÉPZÉST 6 ÉV ALATT VÉGZI EL, AKKOR 4-T KELL BEÍRNI.
[ideértve a tankötelezettség éveit is]
......................................................... év
88 - nem tudom
77 - válaszmegtagadó

69. KÁRTYALAP
F8a. A következők közül melyikkel jellemezhető az, amit Ön az elmúlt 7 napban csinált? A válaszadáshoz
használja ezt a 64. válaszlapot.
TÖBB VÁLASZ LEHET, KÓDOLD AZ ÖSSZESET!

1 - dolgoztam, fizetett munkát végeztem (vagy átmenetileg nem, pl.
szabadság miatt) (alkalmazottként, vállalkozóként, a családi
vállalkozásban)
2 - tanultam (amit nem a munkáltató fizetett) (akár a szabadság alatti időt
is beleértve)
3 - munkanélküli voltam és aktívan munkát kerestem

említi

nem
említi

nem
tudom

válaszmegtagadó

1

2

8

7

1

2

8

7

1

2

8

7

4 - munkanélküli voltam, munkára vártam, de nem kerestem aktívan
munkát
5 - tartósan beteg vagy rokkant

1

2

8

7

1

2

8

7

6 - nyugdíjas

1

2

8

7

8 - háztartási munkát végeztem, a gyerekekre vagy másokra vigyáztam

1

2

8

7

9 - más

1

2

8

7

F8b. KÉRDEZŐ KÓDOLD:
1 - HA EGYNÉL TÖBBET VÁLASZTOTT AZ F8a-NÁL
2 - HA CSAK EGYET VÁLASZTOTT AZ F8a-NÁL ------------ >UGRÁS F8d-RE!
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69. KÁRTYALAP MARAD!
F8c. És az alábbi lehetőségek közül melyik jellemzi legjobban az elmúlt 7 napját?
Továbbra is használja az 64. kártyalapot!
A következők közül melyikkel jellemezhető az, amit Ön az elmúlt 7 napban csinált? A válaszadáshoz
használja a 64. válaszlapot.
A következők közül mivel jellemezhető leginkább az elmúlt 7 napja?
CSAK EGYET VÁLASZTHAT!
01 - dolgoztam, fizetett munkát végeztem (vagy átmenetileg nem, pl. szabadság miatt)
(alkalmazottként, vállalkozóként, a családi vállalkozásban)
02 - tanultam (amit nem a munkáltató fizetett) (akár a szabadság alatti időt is beleértve)
03 - munkanélküli voltam és aktívan munkát kerestem
04 - munkanélküli voltam, munkára vártam, de nem kerestem aktívan munkát
05 - tartósan beteg vagy rokkant
06 - nyugdíjas
08 - háztartási munkát végeztem, a gyerekekre vagy másokra vigyáztam
09 - más
88 - nem tudom
77 - válaszmegtagadó
99 - nem kellett feltenni

F8d KÉRDEZŐBIZTOS F8a ALAPJÁN KÓDLD:
1 - ha F8a alapján van fizetett állása (F8a=01) -----------------Æ F12
2 - ha F8a alapján nincs fiezett állása (F8a≠01)-----------------ÆF9
F9. Hadd kérdezzem meg még egyszer, az elmúlt 7 napban végzett-e legalább egy órás munkát, amiért
fizettek Önnek?
1 - igen, végzett --------------- > UGRÁS F12-RE!
2 - nem, nem végzett
8 - nem tudom
7 - válaszmegtagadó
9 - nem kellett feltenni
F10. Volt-e már valaha fizetett állása?
1 - volt
2 - nem, nem volt------------- > UGRÁS F27-RE!
8 - nem tudom --------------- > UGRÁS F27-RE!
7 - válaszmegtagadó ------- > UGRÁS F27-RE!
9 - nem kellett feltenni
F11. Melyik évben volt utoljára állása?
..................................................... év
8888 - nem tudom
7777 - válaszmegtagadó
9999 - nem kellett feltenni
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KÉRDEZŐBIZTOSNAK: HA A VÁLASZADÓNAK JELENLEG IS VAN FIZETETT MUNKÁJA (F8A=1
VAGY F9= 1), AKKOR AZ F12- F25 KÉRDÉSEKRE A JELENLEGI MUNKÁJÁVAL
KAPCSOLATBAN VÁLASZOLJON;
HA JELENLEG NINCS FIZETETT MUNKÁJA, DE MÁR VOLT VALAHA, (F10=1) AKKOR AZ F12F25 KÉRDÉSEKRE AZ UTOLSÓ MUNKÁJÁVAL KAPCSOLATBAN VÁLASZOLJON!
F12. Jelenlegi (legutolsó) főállásában Ön…
1 - alkalmazott (volt), ------------------------------------------------------------- > UGRÁS F14-RE!
2 - vállalkozó (volt),
3 - a család saját vállalkozásában dolgozik (dolgozott)? --------------- > UGRÁS F14-RE!
8 - nem tudom --------------------------------------------------------------------- > UGRÁS F14-RE!
7 - válaszmegtagadó ------------------------------------------------------------- > UGRÁS F14-RE!
9 - nem kellett feltenni
F13. Hány alkalmazottja van/volt Önnek?
................................................ alkalmazottak száma
88888 - nem tudom
77777 - válaszmegtagadó
99999 - nem kellett feltenni
VÁLASZ UTÁN UGORJ AZ F15-RE!

F14-CSAK AKKOR HA NEM VÁLLALKOZÓ (VOLT) (F12≠ 2)
F14. Milyen munkaszerződése van/volt?
1 - határozatlan idejű
2 - határozott időre szóló
3 - nincs /nem volt szerződése
8 - nem tudom
7 - válaszmegtagadó
9 - nem kellett feltenni

KÉRDEZŐ! MINDENKITŐL AKINEK VAN/VOLT FIZETETT ÁLLÁSA!
F15. Önmagát is beleértve, hány embert foglalkoztatnak, (foglalkoztattak) a munkahelyen, ahol Ön dolgozik
(dolgozott)?
1 - kevesebb, mint 10 embert
2 - 10 és 24 között
3 - 25 és 99 között
4 - 100 és 499 között
5 - 500-at vagy többet
8 - nem tudom
7 - válaszmegtagadó
9 - nem kellett feltenni
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F16. Vannak-e / voltak-e Önnek beosztottjai a főállásában?
1 - igen
2 - nem ------------------------ > UGRÁS F18-RA!
8 - nem tudom --------------- > UGRÁS F18-RA!
7 - válaszmegtagadó ------- > UGRÁS F18-RA!
9 - nem kellett feltenni
F17. Hány beosztottja van/volt?
................................................. beosztottak száma
88888 - nem tudom
77777 - válaszmegtagadó
99999 - nem kellett feltenni
MINDENKITŐL AKINEK VAN/VOLT FIZETETT ÁLLÁSA!
70. KÁRTYALAP
Mennyire teszi/tette lehetővé a munkahelyén a főnökség, hogy…
KÉRDEZŐ OLVASD FEL!
egyáltalán nem
tudom/
tudtam
befolyásolni

F18. …döntsön a napi
munkája
megszervezéséről?
F19. …a szervezet/cég
tevékenységét
érintő döntéseket
befolyásolja?

csak
nem válasz- nem
tőlem tudom meg- kellett
függ/
tagadó feltenni
függött

00

01 02

03

04

05

06

07

08

09

10

88

77

99

00

01 02

03

04

05

06

07

08

09

10

88

77

99

F20. Mennyi (mennyi volt) az Ön „alap” vagy munkaszerződésben rögzített heti munkaideje (a
főállásában), nem számítva a fizetett vagy nem fizetett túlórákat?
ÍRJD BE AZ ÓRÁK SZÁMÁT:
................................................ órák száma
888 - nem tudom
777 - válaszmegtagadó
999 - nem kellett feltenni
F21. Hány órát dolgozik (dolgozott) ténylegesen hetente (a főállásában), beleértve a fizetett vagy fizetetlen
túlórákat is? Az alapmunkaidejétől, illetve a munkaszerződésében meghatározott munkaidőtől
függetlenül vegye figyelembe az órákat!
ÍRJD BE AZ ÓRÁK SZÁMÁT:
................................................ órák száma
888 - nem tudom
777 - válaszmegtagadó
999 - nem kellett feltenni
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F22 Mivel foglalkozik vagy mit állít elő az a vállalat, szervezet, ahol dolgozik (dolgozott)?
ÍRJD BE!
......................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
888 - nem tudom
777 - válaszmegtagadó
999 - nem kellett feltenni

71. KÁRTYALAP
F23 Milyen típusú vállalatnál/szervezetnél dolgozik/dolgozott?
CSAK EGY VÁLASZT KÓDOLJ!
01 - kormányzati vagy önkormányzati szektor
02 - más közszféra (pl. egészségügy, oktatás)
03 - állami vállalat
04 - magánvállalat
05 - saját vállalkozás
06 - egyéb
88 - nem tudom
77 - válaszmegtagadó
99 - nem kellett feltenni
F24. Mi (volt) az Ön fő foglalkozásának az elnevezése?
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
888 - nem tudom
777 - válaszmegtagadó
999 - nem kellett feltenni
F25. A főállásában többnyire milyen típusú munkát végez (végzett)?
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
888 - nem tudom
777 - válaszmegtagadó
999 - nem kellett feltenni
F25a Milyen képzettség vagy végzettség szükséges (volt szükséges) ehhez a munkához?
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
888 - nem tudom
777 - válaszmegtagadó
999 - nem kellett feltenni
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F26. Az elmúlt 10 évben végzett valamilyen fizetett munkát külföldön legalább hat hónapig?
1 - igen
2 - nem
8 - nem tudom
7 - válaszmegtagadó
9 - nem kellett feltenni

MINDENKITŐL!
F27. Volt-e valaha olyan helyzetben, hogy több mint három hónapon át munkanélküli volt és munkát
keresett?
1 - igen
2 - nem ---------------------- > UGRÁS F30-RA!
8 - nem tudom ------------- > UGRÁS F30-RA!
7 - válaszmegtagadó ----- > UGRÁS F30-RA!
F28. Az ilyen munkanélküli időszakok közül volt olyan, amelyik több, mint 12 hónapig tartott?
1 - igen
2 - nem
8 - nem tudom
7 - válaszmegtagadó
9 - nem kellett feltenni
F29. Volt munkanélküli az elmúlt 5 évben több mint három hónapon át?
KÉRDEZŐBIZTOSOK: ezek a legalább 3 hónapos időszakok F27-nél
1 - igen
2 - nem
8 - nem tudom
7 - válaszmegtagadó
9 - nem kellett feltenni

MINDENKITŐL!
F30. Ön tagja-e, vagy volt-e valaha tagja
szakszervezetnek? HA IGEN:
Most is tag vagy csak az volt?
1 - igen, tagja vagyok
2 - igen, tagja voltam
3 - nem, és nem is voltam
8 - nem tudom
7 - válaszmegtagadó
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72. KÁRTYALAP
F31. Az Ön háztartásában mi a fő jövedelemforrás vagy bevételi forrás? Kérem, vegye figyelembe a
háztartás összes tagjának jövedelmét és az olyan jövedelmeket is, amit a háztartás egésze kap.

Kérem, használja az 72. kártyalapot!
01 - bérek vagy fizetések
02 - vállalkozásból (kivéve mezőgazdaság) szerzett jövedelem
03 - mezőgazdasági vállalkozásból szerzett jövedelem
04 - nyugdíjak
05 - munkanélküli / jövedelempótló segély
06 - társadalombiztosítási juttatás (pl. családi pótlék, GYES) vagy bármilyen más forrásból szociális
segély, ösztöndíj
07 - befektetésből, megtakarításból, biztosításból vagy ingatlan - hasznosításból származó jövedelem
08 - egyéb forrásból származó jövedelem
88 - nem tudom
77 - válaszmegtagadó
73. KÁRTYALAP

F32. Kérem a kártyalap felhasználásával mondja meg melyik betűjelzés írja le legjobban a
háztartásának az összes forrásból származó nettó bevételét. Ha nem tudja a pontos számot, kérem,
becsülje meg az összeget! Használja a 73. válaszlapot, válassza az Önnek legmegfelelőbb
oszlopot: heti, havi vagy éves bontásban.
01 - J
02 - R
03 - C
04 - M
05 - F

06 - S
07 - K
08 - P
09 - D
10 - H

88 - nem tudom
77 - válaszmegtagadó
74. KÁRTYALAP
F33. Melyik leírás közelíti meg leginkább az Önök háztartásának jelenlegi jövedelmi helyzetét?
1 - kényelmesen megélünk a jelenlegi jövedelmünkből
2 - kijövünk a jelenlegi jövedelmünkből
3 - nehezen élünk meg a jelenlegi jövedelmünkből
4 - nagyon nehezen élünk meg a jelenlegi jövedelmünkből
8 - nem tudom
7 - válaszmegtagadó
75. KÁRTYALAP
F34. Ha valamilyen okból Ön komoly anyagi nehézségbe kerülne, és pénzt kellene kölcsön kérnie ahhoz,
hogy a kiadásait fedezni tudja, mennyire lenne ez nehéz az Ön számára?
1 - nagyon nehéz lenne
2 - elég nehéz lenne
3 - se nem könnyű, se nem nehéz
4 - elég könnyű lenne
5 - nagyon könnyű lenne
8 - nem tudom
7 - válaszmegtagadó
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F35 KÉRDEZŐBIZTOS KÓDOLD:
1 - A válaszadó a férjével, feleségével, partnerével él (F4=1)
2 - Nem él velük -------------------------- > UGRÁS F49-RE!

76. KÁRTYALAP
F36. Mi az Ön férjének/ feleségének/ partnerének legmagasabb iskolai végzettsége?
Kérem, használja a 76. kártyalapot!
01 - nem járt iskolába
11 - 1-4 osztály elemi/általános iskola vagy azzal egyenértékű
12 - 5-7 osztály általános iskola vagy azzal egyenértékű
13 - befejezett általános iskola vagy azzal egyenértékű
21 - szakmunkásképző, szakiskola
22 - befejezetlen középiskola
31 - érettségi, befejezett középiskola vagy azzal egyenértékű
32 - érettségire épülő felsőfokra nem akkreditált szakképzés, középfokú technikum
41 - felsőfokra akkreditált szakképzés, felsőfokú technikum
42 - befejezetlen felsőfokú tanintézet (főiskola vagy egyetem)
51 - főiskolai diploma
52 - egyetemi diploma
53 - posztgraduális végzettség
61 - felsőfokú végzettség, tudományos fokozattal
98 - egyéb, éspedig: ...................................................................
88 - nem tudom
77 - válaszmegtagadó
99 - nem kellett feltenni
77. KÁRTYALAP
F37a. A következők közül mivel jellemezhető az Ön férjének /feleségének / partnerének az elmúlt 7 napja?
Melyik jellemző még? Kérem, használja a 62. kártyalapot!
TÖBB VÁLASZ LEHET, KÓDOLD AZ ÖSSZESET!

1 - dolgozott, fizetett munkát végzett (vagy átmenetileg nem, pl.
szabadság miatt) (alkalmazottként, vállalkozóként, a családi
vállalkozásban)
2 - tanult (amit nem a munkáltató fizetett) (akár a szabadság
alatti időt is beleértve)
3 - munkanélküli volt és aktívan munkát keresett
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4 - munkanélküli volt, munkára várt, de nem keresett aktívan
munkát
5 - tartósan beteg vagy rokkant
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6 - nyugdíjas
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8 - háztartási munkát végzett, a gyerekekre vagy másokra
vigyázott
9 - más
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F37b KÉRDEZŐBIZTOS KÓDOLD:
1 - Egynél többet választott az F37a-nál
2 - Csak egyet választott az F37a-nál ------------ > UGRÁS F38-RA!
77. KÁRTYALAP MARAD!
F37c. És az alábbi lehetőségek közül melyik jellemzi legjobban az Ön férjének /feleségének / partnerének
az elmúlt 7 napját?
CSAK EGYET VÁLASZTHAT!
01 - dolgozott, fizetett munkát végzett (vagy átmenetileg nem, pl. szabadság miatt)
(alkalmazottként, vállalkozóként, a családi vállalkozásban)
02 - tanult (amit nem a munkáltató fizetett) (akár a szabadság alatti időt is beleértve)
03 - munkanélküli volt és aktívan munkát keresett
04 - munkanélküli volt, munkára várt, de nem keresett aktívan munkát
05 - tartósan beteg vagy rokkant
06 - nyugdíjas
08 - háztartási munkát végzett, a gyerekekre vagy másokra vigyázott
09 - más
88 - nem tudom
77 - válaszmegtagadó
99 - nem kellett feltenni

F38-T, AKKOR, HA F37a ALAPJÁN A HÁZASTÁRSNAK/ PARTNERNEK NINCS FIZETETT
MUNKÁJA (F37a≠1)!
F38. Megkérdezhetem, hogy az elmúlt 7 napban végzett-e az Ön férje/felesége/partnere legalább egy órás
fizetett munkát?
1 - igen
2 - nem ------------------------- > UGRÁS F49-RE!
8 - nem tudom ---------------- > UGRÁS F49-RE!
7 - válaszmegtagadó ------- > UGRÁS F49-RE!
9 - nem kellett feltenni

F39 CSAK AKKOR, HA F37a ALAPJÁN A HÁZASTÁRSNAK/ PARTNERNEK VAN FIZETT
MUNKÁJA (F37a=1 VAGY F38=1)!
F39. Mi az Ön partnerének főfoglalkozása jelenleg, vagy ha most nem dolgozik, akkor mi volt a legutolsó
foglalkozása?
ÍRD LE!
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
888 - nem tudom
777 - válaszmegtagadó
999 - nem kellett feltenni
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F40. Az Ön partnere a főállásában többnyire milyen típusú munkát végez (végzett)?
ÍRD LE!
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
888 - nem tudom
777 - válaszmegtagadó
999 - nem kellett feltenni
F41. Milyen képzettség vagy végzettség szükséges (volt szükséges) ehhez a munkához?
ÍRD LE!
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
888 - nem tudom
777 - válaszmegtagadó
999 - nem kellett feltenni
F42. Jelenlegi (legutolsó) főállásában az Ön férje/felesége/partnere…
1 - alkalmazott (volt), ------------------------------------------------------------- > UGRÁS F44-RE!
2 - vállalkozó (volt),
3 - a család saját vállalkozásában dolgozik (dolgozott)? --------------- > UGRÁS F44-RE!
8 - nem tudom --------------------------------------------------------------------- > UGRÁS F44-RE!
7 - válaszmegtagadó ------------------------------------------------------------- > UGRÁS F44-RE!
9 - nem kellett feltenni
F43. Hány alkalmazottja van/volt az Ön partnerének?
........................................... alkalmazottak száma
88888 - nem tudom
77777 - válaszmegtagadó
99999 - nem kellett feltenni
VÁLASZ UTÁN UGORJ AZ F46-RA!

F44 CSAK AKKOR, HA F37a ALAPJÁN A HÁZASTÁRSNAK/ PARTNERNEK VAN FIZETT
MUNKÁJA (F37a=1 VAGY F38=1)!)
F44. F44. Vannak-e / voltak-e az Ön partnerének beosztottjai?
1 - igen
2 - nem ------------------------ > UGRÁS F46-RA!
8 - nem tudom --------------- > UGRÁS F46-RA!
7 - válaszmegtagadó ------- > UGRÁS F46-RA!
9 - nem kellett feltenni
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F45. Hány beosztottja van /volt az Ön partnerének?
................................................ beosztottak száma
88888 - nem tudom
77777 - válaszmegtagadó
99999 - nem kellett feltenni
78. KÁRTYALAP
Kérem, mondja meg, mennyire teszi lehetővé az Ön férjének / feleségének / partnerének munkahelyén a
főnökség, hogy…
csak nem válasz- nem
tőle tudom meg- kellett
tagadó feltenni
függ/f
üggött

egyáltalán
nem
tudja/
tudta
befolyásolni
F46 …döntsön a napi munkája
megszervezéséről?
F47 …a szervezet/cég
tevékenységét érintő
döntéseket
befolyásolja?
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F48. Hány órát dolgozik (dolgozott) az Ön partnere ténylegesen hetente (a főállásában), beleértve a fizetett
vagy fizetetlen túlórákat is? Az alapmunkaidejétől, illetve a munkaszerződésében meghatározott
munkaidőtől függetlenül vegye figyelembe az órákat!
................................................... órák száma
888 - nem tudom
777 - válaszmegtagadó
999 - nem kellett feltenni
MINDENKITŐL!
79. KÁRTYALAP
F49. Mi az Ön apjának a legmagasabb iskolai végzettsége?
01 - nem járt iskolába
11 - 1-4 osztály elemi/általános iskola vagy azzal egyenértékű
12 - 5-7 osztály általános iskola vagy azzal egyenértékű
13 - befejezett általános iskola vagy azzal egyenértékű
21 - szakmunkásképző, szakiskola
22 - befejezetlen középiskola
31 - érettségi, befejezett középiskola vagy azzal egyenértékű
32 - érettségire épülő felsőfokra nem akkreditált szakképzés, középfokú technikum
41 - felsőfokra akkreditált szakképzés, felsőfokú technikum
42 - befejezetlen felsőfokú tanintézet (főiskola vagy egyetem)
51 - főiskolai diploma
52 - egyetemi diploma
53 - posztgraduális végzettség
61 - felsőfokú végzettség, tudományos fokozattal
98 - egyéb, éspedig:
88 - nem tudom
77 - válaszmegtagadó
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F50. Amikor Ön 14 éves volt, az Ön apja a főállásában...
1 - alkalmazott volt, --------------------------------------------------- > UGRÁS F52-RE!
2 - vállalkozó volt,
3 - nem dolgozott, ----------------------------------------------------- > UGRÁS F55-RE!
4 - az apa meghalt/nem élt ugyanabban a háztartásban,
amikor a válaszoló 14 éves volt ------------------------------- > UGRÁS F55-RE!
8 - nem tudom --------------------------------------------------------- > UGRÁS F53-RA!
7 - válaszmegtagadó ------------------------------------------------- > UGRÁS F53-RA!
F51. Hány alkalmazottja volt az Ön apjának?
1 - egy sem
2 - 1 és 24 között
3 - 25 vagy több
8 - nem tudom
7 - válaszmegtagadó
9 - nem kellett feltenni
VÁLASZ UTÁN TOVÁBBUGRÁS F53-RA!

F52 CSAK AKKOR, HA A VÁLASZADÓ APJA ALKALMAZOTT VOLT (F50=1)
F52. Voltak-e az Ön apjának beosztottjai (amikor Ön 14 éves volt)?
1 - igen
2 - nem
8 - nem tudom
7 - válaszmegtagadó
9 - nem kellett feltenni

HA AZ APA DOLGOZOTT, VAGY NEM TUDJA, HOGY DOLGOZOTT-E. F53 CSAK AKKOR HA A
VÁLASZADÓ APJA DOLGOZOTT VAGY NEM TUDJA (F50= 1, 2 VAGY 7, 8)
F53. Mi volt az Ön apjának a fő foglalkozása, amikor Ön 14 éves volt, vagy ha akkor már nem dolgozott,
akkor mi volt a legutolsó foglalkozása
ÍRD LE!
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
888 - nem tudom
777 - válaszmegtagadó
999 - nem kellett feltenni
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80. KÁRTYALAP
F54. Melyik leírás illik legjobban arra a munkára, amit az Ön apja végzett, amikor Ön 14 éves volt?
Kérem, használja a 65. kártyalapot!
01 - diplomás szakemberek
Pl.:orvos, tanár, mérnök, művész, könyvvizsgáló
02 - diplomás vezető hivatalnokok
Pl.: bankár, vállalati vezető, magas rangú köztisztviselő,állami hivatalnok, szakszervezeti
hivatalnok
03 - irodai és közvetítői foglalkozások
Pl.: titkár, személyi asszisztens/titkár, könyvelő, irodavezető
04 - értékesítéssel foglalkozók
Pl.: értékesítési vezető, üzlet tulajdonos, bolti eladó, biztosítási ügynök
05 - szolgáltatóiparban dolgozók
Pl.: étterem tulajdonos, rendőr, pincér, gondozó, fodrász, fegyveres erők tagjai, katona
06 - nem diplomás szakemberek, technikusok, mesteremberek
Pl.: autószerelő, szerszámkészítő, villanyszerelő
07 - szakmunkások
Pl.: buszvezető, ács, lakatos, pék
08 - segédmunkások
Pl.: segédmunkás, hordár, gyárban segédmunkás
09 - mezőgazdasági dolgozók
Pl.:farmer, földműves,tarktorvezető, halász
88 - nem tudom
77 - válaszmegtagadó
99 - nem kellett feltenni
MINDENKITŐL!
81. KÁRTYALAP
F55. Mi az Ön anyjának a legmagasabb iskolai végzettsége? Kérem, használja a 66. kártyalapot!
01 - nem járt iskolába
11 - 1-4 osztály elemi/általános iskola vagy azzal egyenértékű
12 - 5-7 osztály általános iskola vagy azzal egyenértékű
13 - befejezett általános iskola vagy azzal egyenértékű
21 - szakmunkásképző, szakiskola
22 - befejezetlen középiskola
31 - érettségi, befejezett középiskola vagy azzal egyenértékű
32 - érettségire épülő felsőfokra nem akkreditált szakképzés, középfokú technikum
41 - felsőfokra akkreditált szakképzés, felsőfokú technikum
42 - befejezetlen felsőfokú tanintézet (főiskola vagy egyetem)
51 - főiskolai diploma
52 - egyetemi diploma
53 - posztgraduális végzettség
61 - felsőfokú végzettség, tudományos fokozattal
98 - egyéb, éspedig: .....................................................................
88 - nem tudom
77 - válaszmegtagadó
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F56. Amikor Ön 14 éves volt, az Ön anyja a fő állásában...
1 - alkalmazott volt, -------------------------------------------------------- > UGRÁS F58-RA!
2 - vállalkozó volt,
3 - nem dolgozott, ---------------------------------------------------------- > UGRÁS F61-RE!
4 - az anya meghalt/nem élt ugyanabban a háztartásban,
amikor a válaszoló 14 éves volt ------------------------------------ > UGRÁS F61-RE!
8 - nem tudom -------------------------------------------------------------- > UGRÁS F59-RE!
7 - válaszmegtagadó ----------------------------------------------------- > UGRÁS F59-RE!
9 - nem kellett feltenni
F57. Hány alkalmazottja volt az Ön anyjának (amikor Ön 14 éves volt)?
1 - egy sem
2 - 1 és 24 között
3 - 25 vagy több
8 - nem tudom
7 - válaszmegtagadó
9 - nem kellett feltenni
VÁLASZ UTÁN UGRÁS F59-RE!
F58 CSAK AKKOR, HA A VÁLASZADÓ ANYJA ALKALMAZOTT VOLT
F58. Voltak-e az Ön anyjának beosztottjai (amikor Ön 14 éves volt)?
1 - igen
2 - nem
8 - nem tudom
7 - válaszmegtagadó
9 - nem kellett feltenni
F59 CSAK AKKOR, HA AZ ANYA DOLGOZOTT VAGY NEM TUDJA (F56=1, 2 VAGY 7, 8)
F59. Mi volt az Ön anyjának a főfoglalkozása, amikor Ön 14 éves volt, vagy ha akkor már nem dolgozott,
akkor mi volt a legutolsó foglalkozása?
ÍRD LE
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
888 - Nem tudom
777 - Válaszmegtagadó
999 - Nem kellett feltenni
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82. KÁRTYALAP
F60. Melyik leírás illik legjobban arra a munkára, amit az Ön anyja végzett, amikor Ön 14 éves volt? A 52.
kártyalapról válasszon!
01 - diplomás szakemberek
Pl.:orvos, tanár, mérnök, művész, könyvvizsgáló
02 - diplomás vezető hivatalnokok
Pl.: bankár, vállalati vezető, magas rangú köztisztviselő,állami hivatalnok, szakszervezeti
hivatalnok
03 - irodai és közvetítői foglalkozások
Pl.: titkár, személyi asszisztens/titkár, könyvelő, irodavezető
04 - értékesítéssel foglalkozók
Pl.: értékesítési vezető, üzlet tulajdonos, bolti eladó, biztosítási ügynök
05 - szolgáltatóiparban dolgozók
Pl.: étterem tulajdonos, rendőr, pincér, gondozó, fodrász, fegyveres erők tagjai, katona
06 - nem diplomás szakemberek, technikusok, mesteremberek
Pl.: autószerelő, szerszámkészítő, villanyszerelő
07 - szakmunkások
Pl.: buszvezető, ács, lakatos, pék
08 - segédmunkások
Pl.: segédmunkás, hordár, gyárban segédmunkás
09 - mezőgazdasági dolgozók
Pl.:farmer, földműves,tarktorvezető, halász
88 - nem tudom
77 - válaszmegtagadó
99 - nem kellett feltenni

MINDENKITŐL!
F61. Az elmúlt 12 hónapban részt vett-e, vagy részt vesz-e jelenleg valamilyen tanfolyamon, előadáson
vagy konferencián azzal a céllal, hogy tökéletesítse a munkájához szükséges ismereteit vagy
szaktudását?
1 - igen
2 - nem
8 - nem tudom
7 - válaszmegtagadó
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83. KÁRTYALAP
F62. Mi az Ön jelenlegi hivatalos családi állapota?
CSAK A LEGJELLEMZŐBBET JELÖLHETI MEG!
01 - házas (nős/férjezett)
02 - külön él (de jogilag nős/férjezett) -------------------------------- > UGRÁS F64-RE
03 - elvált --------------------------------------------------------------------- > UGRÁS F64-RE
04 - özvegy ------------------------------------------------------------------ > UGRÁS F64-RE
05 - soha nem élt házasságban --------------------------------------- > UGRÁS F64-RE
88 - nem tudom ------------------------------------------------------------ > UGRÁS F64-RE
77 - válaszmegtagadó --------------------------------------------------- > UGRÁS F64-RE
F63 CSAK AKKOR, HA F62=„01”
F63. Jelenleg a férjével/feleségével él?
1 - igen ------------- > UGRÁS F66-RE
2 - nem
8 - nem tudom
7 - válaszmegtagadó
9 - nem kellett feltenni
F64. Jelenleg partnerrel/partnerkapcsolatban él?
1 - igen ------------- > UGRÁS F67-RE
2 - nem
8 - nem tudom
7 - válaszmegtagadó
9 - nem kellett feltenni

F66. Élt-e valaha egy partnerrel együtt úgy, hogy nem voltak összeházasodva?
1 - igen
2 - nem
8 - nem tudom
7 - válaszmegtagadó
9 - nem kellett feltenni
F67. KÉRDEZŐBIZTOS KÓDOLJA F62 ALAPJÁN
1 - A kérdezett elvált, vagy soha nem élt házasságban,
(F62= 03 vagy 05) -------------- >
UGRÁS F69-RE!
2 - Egyéb esetben---------------------------------------------------------- >TOVÁBB AZ F68-RA
9 - nem kellett kódolni
F68. Elvált-e valaha életében?
1 - igen
2 - nem
8 - nem tudom
7 - válaszmegtagadó
9 - nem kellett feltenni
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MINDENKITŐL!
F69. KÉRDEZŐBIZTOS KÓDOLJA A HÁZTARTÁSTÁBLA ALAPJÁN
1 - a válaszadónak van otthon élő gyermeke (F4=02) ---------- >Ugrás F71-re!
2 - nincs otthon élő gyermeke
F70. Élt-e valaha saját vagy nevelt gyermek az Ön háztartásában?
1 - igen
2 - nem
8 - nem tudom
7 - válaszmegtagadó
9 - nem kellett feltenni
MINDENKITŐL
F71. Van vezetékes telefon itt a lakásában?
KÉRDEZŐBIZTOSNAK: A „LAKÁSÁBAN” KIFEJEZÉS ALATT A VÁLASZADÓ SAJÁT HÁZÁT,
LAKÁSÁT VAGY A LAKÁSON (HA NEM SAJÁTJA) BELÜLI SAJÁT LAKRÉSZÉT ÉRTJÜK!
1 - igen
2 - nem
8 - nem tudom
7 - válaszmegtagadó
F72. Van saját mobiltelefonja?
1 - igen, van
2 - nem, nincs
8 - nem tudom
7 - válaszmegtagadó
F73. Használja otthon az internetet telefonálásra?
1 - igen
2 - nem
3 - nincs otthon internete
8 - nem tudom
7 - válaszmegtagadó
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MOST TÖLTSD KI AZ INTERJÚ BEFEJEZÉSÉNEK IDŐPONTJÁT!

KÉRDEZÉS VÉGÉNEK DÁTUMA:

év

KÉRDEZÉS VÉGÉNEK IDŐPONTJA:

hó
óra

nap
perc

MEGJEGYZÉS:
ÖNKITÖLTŐS VÁLTOZAT G ÉS W SZEKCIÓ KÉRDÉSEI MOST TÖLTENDŐK KI,
ODA KELL ADNI A VÁLASZADÓNAK, ÉS HA KÉSZ, ELKÉRNI!

KÖSZÖNJÜK, HOGY IDŐT SZENTELT A KÉRDÉSEK
MEGVÁLASZOLÁSÁRA!
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