MAGY
M
YAR NYELV
N
VŰ
K
KÉRDŐ
ŐÍV
QUESTIO
ONNAIRE CONTENTS

(7
7. HULLÁ
ÁM)
1
1.22 VER
RZIÓ
2015.04..14

1

Blokk típusa

Kérdésblokk

Alap

A1 –A5

Alap

B1 – B34

Alap

C1 – C28a

Téma

Oldal

TV nézés, társadalmi bizalom

3

Politika, beleértve a politika irántiérdeklődést, választási vagy
egyéb részvételt, párthűséget, szociálpolitikai orientációt

5

Szubjektív jólét, társadalmi kirekesztés, vallás, megélt
diszkrimináció, nemzeti és etnikai identitás, bevándorlás.

12

Változó modul

D1-D33

Bevándorlás: attitűdök, észlelés, közpolitikai preferenciák.

18

Változó modul

E1-E32

Egészség: egészségi állapotot, gyümölcs-, zöldség- és
alkohol-fogyasztás és dohányzást

25

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

34

Alap

F1 – F61

Kiegészítő

Section H

Emberi értékek skála

Kiegészítő

Section I

Teszt kérdések

Kérdezőbiztosnak
szóló kérdések

Section J

Kérdezőbiztos által kitöltött kérdőív

2

54

NTERJÚ KÉSZÍTÉSÉNEK DÁTUMA:

AZ INTERJÚ KÉSZÍTÉSÉNEK IDEJE:

□□/□□/□□
□□:□□

(év/hónap/nap)

(óra/perc)

A BLOKK
1. KÁRTYALAP
A1.Egy átlagos hétköznapon összesen mennyi időt tölt tévénézéssel? Kérem, használja az 1.
kártyalapot a válaszadáshoz!
00 - semennyit------------ > UGRÁS A3-RA!
01 - kevesebb, 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 ------------ > UGRÁS A2-RE!
HA A1=01-07, 88
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 - kevesebb, 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

3

MINDENKITŐL
2. KÁRTYALAP
A3.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 2. kártyalapot a válaszadáshoz!
Nem
lehetünk
elég
óvatosak

A legtöbb
ember
megbízható

00

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

nem
tudom

válaszmegtag
adó

88

77

3. KÁRTYALAP
A4. Gondolja, hogy a legtöbb ember megpróbálná kihasználni Önt, ha alkalma nyílna rá, vagy
igyekeznének tisztességesek lenni? Kérem, használja a 3. kártyalapot a válaszadáshoz!
A legtöbb
ember megpróbálná
kihasználni

00

A legtöbb
ember
igyekezne
tisztességes
lenni

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

nem
tudom

válaszmegtag
adó

88

77

4. KÁRTYALAP
A5. Ön szerint az emberek inkább csak magukkal törődnek, vagy általában segítőkészek?
Kérem, használja az 5. kártyalapot!
Az emberek
inkább csak
magukkal
törődnek

00

01

02

03

04

05

06

07

’A’ BLOKKLEKÉRDEZÉSÉNEK VÉGE:

08

09

Az emberek
általában
segítőkészek

nem
tudom

válaszmegtag
adó

10

88

77

□□:□□

4

(óra/perc)

B BLOKK
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

5. KÁRTYALAP
B1a Véleménye szerint Magyarországon a politikai rendszer mennyire teszi lehetővé, hogy az
Önhöz hasonló emberek beleszóljanak abba, hogy a kormány mit csinál? Kérem, a kártyalap
segítségével válaszoljon!
Egyáltalán
nem
00
01

02

03

04

05

06

07

08

Teljes
mértékben
09
10

Nem
tudom
88

VM
77

6. KÁRTYALAP
B1b Érzése szerint mennyire képes Ön arra, hogy aktív szerepet vállaljon egy politikai
kérdésekkel foglalkozó csoportosulásban? Kérem, a kártyalap segítségével válaszoljon!
KÉREM A KÁRTYA SEGÍTSÉGÉVEL VÁLASZOLJON!
Egyáltalán
nem képes

00

01

Teljes Nem
mértékben tudom
képes
02

03

04

05

06

07

08

09

10

VM

88

77

7. KÁRTYALAP
B1c Ön szerint Magyarországon a politikai rendszer milyen mértékben teszi lehetővé, hogy az
Önhöz hasonló emberek befolyásolják a politikát? Kérem, a kártyalap segítségével
válaszoljon!
Egyáltalán
nem
00

01

Teljes Nem
mértékben tudom
02

03

04

05

06

07

5

08

09

10

88

VM
77

8. KÁRTYALAP
B1d Most azt mondja meg ennek a kártyalapnak a segítségével, mennyire bízik abban, hogy a
saját képességei lehetővé teszik, hogy részt vegyen a politikában?
Egyáltalán
nembízik
benne
00

01

Teljesen mértékben
bízik benne
02

03

04

05

06

07

08

09

10

Nem
tudom

VM

88

77

9. KÁRTYALAP
B1e Ön szerint mennyire törődnek a politikusok azzal, hogy az Önhöz hasonló emberek mit
gondolnak? Kérem, a kártyalap segítségével válaszoljon!
Egyáltalán
nem veszik
figyelembe
00

01

Teljes
mértékben
figyelembe
veszik
02

03

04

05

06

07

08

09

10

Nem
tudom

VM

88

77

10. KÁRTYALAP
B1f Ennek a kártyalapnak a segítségével mondja meg, személyesen mennyire érzi úgy, hogy
könnyű dolog részt venni a politikában?
Rendkívül
könnyű

Egyáltalán
nem
könnyű
00

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

Nem
tudom

VM

88

77

11. 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 11. kártyalapot!
KÉRDEZŐ OLVASD FEL!
egyáltalán nem
bízik
meg
B2.
B3.

…a magyar
Országgyűlésben?
… a magyar
jogrendszerben?

teljesen nem
megbízik tudom

válaszmegtagadó

00

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

88

77

00

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

88

77

B4.

… a rendőrségben?

00

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

88

77

B5.

… a politikusokban?

00

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

88

77
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B6.
B7.
B8.

… a politikai
pártokban?
… az Európai
Parlamentben?
… az ENSZ-ben?
(Egyesült Nemzetek
Szervezetében)

00

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

88

77

00

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

88

77

00

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

88

77

B9. Manapság különböző okokból sokan nem mennek el szavazni. Ön szavazott a legutóbbi 2014.
áprilisi országgyűlési választásokon?
1 -igen ------------------------- > B10!
2 -nem ------------------------- > UGRÁS B11-RE!
3 - nem szavazhatott-------- > UGRÁS B11-RE!
8 - nem tudom---------------- > UGRÁS B11-RE!
7 - válaszmegtagadó --------> UGRÁS B11-RE!
B10.Melyik párt listájára szavazott Ön a legutóbbi 2014. áprilisi országgyűlési választásokon?
TILOS FELOLVASNI, CSAK EGY VÁLASZ LEHETSÉGES!
03 – Fidesz - KDNP (Fidesz – Magyar Polgári Szövetség Kereszténydemokrata Néppárt)
04 – Jobbik (Jobbik Magyarországért Mozgalom)
05 – LMP (Lehet Más A Politika)
06 – MSZP-Együtt-DK-PM-MLP (Kormányváltók)
10 – Munkáspárt (Magyar Kommunista Munkáspárt)
86– más párt, nemzetiségi lista, éspedig:…………………………….
87-nem ment el szavazni
88 -nem tudom
77 -válaszmegtagadó

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
megtagadó

B11

…kapcsolatba lépett politikussal, kormányzati, vagy
önkormányzati képviselővel?

1

2

8

7

B12

…tevékenykedett politikai pártban vagy más politikai
szervezetben?

1

2

8

7

B13

…részt vett más szervezet vagy egyesület munkájában?

1

2

8

7

B14

…viselt, vagy kihelyezett választási
kampányjelvényeket/jelképeket?

1

2

8

7

B15

…tiltakozó levelet, nyilatkozatot írt alá?

1

2

8

7

B16

…részt vett törvényes, nyilvános felvonuláson?

1

2

8

7

B17

…szándékosan nem vásárolt, bojkottált bizonyos
termékeket?

1

2

8

7

7

B18a.Van-e olyan politikai párt, amely közelebb áll Önhöz, mint a többi?
1 –van------------------------- > UGRÁS B18b-RE!
2 - nincs ------------------------- > UGRÁS B19-RE!
8 - nem tudom---------------- > UGRÁS B19-RE!
7 - válaszmegtagadó ------- > UGRÁS B19-RE!
B18b.Melyik ez a párt?
TILOS FELOLVASNI, CSAK EGY VÁLASZ LEHETSÉGES!
01 – DK (Demokratikus Koalíció)
02 – Együtt2014
03 – FIDESZ (Fidesz Magyar Polgári Párt)
04 – Jobbik (Jobbik Magyarországért Mozgalom)
05 – KDNP (Kereszténydemokrata Néppárt)
06 – LMP (Lehet Más A Politika)
07 – MSZP (Magyar Szocialista Párt)
08 – Munkáspárt (Magyar Kommunista Munkáspárt)
86 – más párt, szervezet, éspedig: ………………..
88 – nem tudom-------------------------- > UGRÁS B19-RE!
77 – válaszmegtagadó ----------------- > UGRÁS B19-RE!

HA VAN VÁLASZTOTT PÁRTJA B18b=1-től 86-ig.
B18c.Mennyire szimpatizál ezzel a párttal?
1 - teljesen
2 - nagyrészt
3 - nem nagyon
4 - egyáltalán nem
8 - nem tudom
7 - válaszmegtagadó
MINDENKITŐL!
12. KÁRTYALAP
B19.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
12. kártyalapot!
Baloldali

00

Jobboldali

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

nem
tudom

válaszmegtagadó

88

77

13. KÁRTYALAP
B20.Mindent összevetve mennyire elégedett mostani életével? Kérem válaszoljon a 13. kártyalap
segítségével, amelyen „0” jelenti, hogy ön teljesen elégedetlen, a „10” pedig hogy Ön teljesen
elégedett.
teljesen
elégedetlen

00

teljesen
elégedett

01

02

03

04

05

06

07

8

08

09

10

nem
tudom

válaszmegtagadó

88

77

13. KÁRTYALAP MARAD!
B21.Mindent összevetve, mennyire elégedett Magyarország jelenlegi gazdasági állapotával?
Továbbra is használja a 13. kártyalapot!
teljesen
elégedetlen

00

teljesen
elégedett

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

nem
tudom

válaszmegtagadó

88

77

nem
tudom

válaszmegtagadó

88

77

13. KÁRTYALAP MARAD!
B22.Mennyire elégedett a jelenlegi magyar kormány munkájával?
Továbbra is használja a 13. kártyalapot!
teljesen
elégedetlen

00

teljesen
elégedett

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

13. KÁRTYALAP MARAD!
B23.Mindent összevetve mennyire elégedett Magyarországon a demokrácia működésével?
Továbbra is használja a 13. kártyalapot!
teljesen
elégedetlen

00

teljesen
elégedett

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

nem
tudom

válaszmegtagadó

88

77

14. KÁRTYALAP
B24.Mi a véleménye az oktatás általános állapotáról? Kérem, használja a 14. kártyalapot!
nagyon rossz

00

nagyon jó

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

nem
tudom

válaszmegtagadó

88

77

14. KÁRTYALAP MARAD!
B25. Mi a véleménye az egészségügy általános állapotáról? Továbbra is használja a 14.
kártyalapot!
nagyon rossz

00

nagyon jó

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

nem
tudom

válaszmegtagadó

88

77

15. KÁRTYALAP
Kérem mondja meg, hogy milyen mértékben ért, vagy nem ért egyet a következő kijelentésekkel.
Kérem, használja a 15. kártyalapot!
A KIJELENTÉSEKET SORBAN OLVASD FEL!

B26

B27

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

teljesen
egyetértek

egyetértek

egyet is
értek,
meg nem
is

nem
értek
egyet

egyáltalán
nem értek
egyet

nem
tudom

Válasz
megtagadó

1

2

3

4

5

8

7

1

2

3

4

5

8

7

9

leszbikusként úgy, ahogy
akarják.
16. KÁRTYALAP
B28.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 16. kártyalapot!
Már így is
túlságosan
egységesített.

00

01

02

03

04

05

06

07

08

09

Az
integrációnak
tovább kell
folytatódnia.

nem
tudom

válaszmegtagadó

10

88

77

Most egy-két kérdést szeretnék feltenni a külföldről betelepülő emberekről.

17. KÁRTYALAP
B29.Kérem mondja meg, hogy a külföldön élő magyar nemzetiségűek mekkora részének engedné
meg a magyarországi letelepedést? Kérem, használja a 17. kártyalapot!
1 - sokuknak meg kellene engedni, hogy Magyarországra jöjjenek élni
2 – jó néhányuknak meg kellene engedni
3 - keveseknek kellene megengedni
4 - senkinek nem kellene megengedni
8 - nem tudom
7–válaszmegtagadó
17. KÁRTYALAP MARAD!
B30.A külföldön élő nem magyar nemzetiségűek mekkora részének engedné meg a
magyarországi letelepedést?
Továbbra is használja a 13. kártyalapot!
1 - sokuknak meg kellene engedni, hogy Magyarországra jöjjenek élni
2 – jó néhányuknak meg kellene engedni
3 - keveseknek kellene megengedni
4 - senkinek nem kellene megengedni
8 - nem tudom
7-válaszmegtagadó
17. KÁRTYALAP MARAD!
B30a És mit gondol: a szegényebb európai országokból érkező emberek közül mennyinek kellene
megengedni, hogy Magyarországon letelepedhessen?
TOVÁBBRA IS HASZNÁLJA A 17. KÁRTYALAPOT!
1 – Sokuknak meg kellene engedni, hogy Magyarországra jöjjenek élni
2 – Jónéhánynak meg kellene engedni
3 – Keveseknek kellene megengedni
4 – Senkinek sem kellene megengedni
8 – Nem tudom

10

7-válaszmegtagadó
17. KÁRTYALAP MARAD!
B31.Az Európán kívüli szegényebb országokban élő emberek mekkora részének kellene
megengedni, hogy Magyarországra jöjjön élni? Továbbra is használja a 17. 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
18. KÁRTYALAP
B32.Általában véve árt vagy használ Magyarország gazdaságának, hogy más országokból
idejönnek élni emberek? Kérem, használja a 18. kártyalapot!
használ a
gazdaságnak

árt a
gazdaságnak

00

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

nem
tudom

válaszmegtagadó

88

77

19. KÁRTYALAP
B33. Mit mondana, Magyarország kulturális életének általában véve ártanak, vagy inkább
gazdagítják, akik más országból idejönnek élni? Kérem, használja a 19. kártyalapot!
ártanak a
kulturális
életnek

00

01

02

03

04

05

06

07

08

gazdagítják a
kulturális
életet

nem
tudom

válaszmegtagadó

10

88

77

09

20. KÁRTYALAP
B34.Rosszabb vagy jobb hely lett-e Magyarország azzal, hogy más országból idejöttek emberek
élni? Kérem, használja a 20. kártyalapot!
rosszabb lett

00

jobb lett

01

02

03

04

05

06

07

’B’ BLOKK LEKÉRDEZÉSÉNEK VÉGE:

08

09

□□:□□

11

10

nem
tudom

válaszmegtagadó

88

77

(óra/perc)

C BLOKK
Most néhány Önnel és az Ön életével kapcsolatos kérdés következik.
21. KÁRTYALAP
C1. Mindent egybevetve, mennyire érzi magát boldognak? Kérem, használja a 21. kártyalapot!
nagyon
boldogtalan

00

nagyon
boldog

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

nem
tudom

válaszmegtagadó

88

77

22. KÁRTYALAP
C2. Milyen gyakran él társasági életet, jár össze barátaival, rokonaival vagy kollégáival?
Kérem, használja a 22. 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
23. KÁRTYALAP
C3. Hány olyan személy van – ha van ilyen –, akivel meg tudja beszélni személyes, legbensőbb
magánügyeit?
0 – egy sincs
1 –egy
2 –kettő
3 – három
4 – négy-hat
5 – hét-kilenc
6 – tíz vagy több
8 - nem tudom
7 - válaszmegtagadó
24. KÁRTYALAP
C4. A hasonló korúakhoz képest Ön milyen gyakran jár társaságba? Kérem, használja a 24.
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
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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
Most megint Önnel kapcsolatos kérdések következnek.
C7. Milyen az Ön általános egészségi állapota?
KÉRDEZŐ OLVASD FEL!
1 - nagyon jó
2 - jó
3 - kielégítő
4 - rossz
5 - nagyon rossz
8 - nem tudom
7 - válaszmegtagadó
C8. 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
C9. Van-e olyan vallás vagy vallási felekezet, amelyhez tartozónak tekinti magát?
1 - igen, van------------------- > UGRÁS C10-RE!
2 - nincs ------------------------ > UGRÁS C11-RE!
8 - nem tudom---------------- > UGRÁS C11-RE!
7 - válaszmegtagadó -------- > UGRÁS C11-RE!
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C10 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:
..................................................................
999 - nem kellett feltenni

777 - válaszmegtagadó
C10 UTÁN UGRÁS C13-RA!

C11-ET AKKOR KÉRDEZD, Ha a C9-nél NINCS, vagy NEM TUDOM/NINCS VÁLASZ volt (C9= 2, 7, 8):

C11.Tekintette magát valaha is valamilyen valláshoz vagy felekezethez tartozónak?
1 - igen------------------------- > UGRÁS C12-RE!
2 - nem ------------------------- > UGRÁS C13-RA!
8 - nem tudom---------------- > UGRÁS C13-RA!
7 - válaszmegtagadó -------- > UGRÁS C13-RA!
C12. 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:
..................................................................
999 - nem kellett feltenni

777 - válaszmegtagadó
MINDENKITŐL!
25. KÁRTYALAP

C13. Függetlenül attól, hogy Ön tartozik-e valamelyik egyházhoz vagy felekezethez, mennyire
tartja vallásosnak magát? Kérem, használja a 25. kártyalapot!
egyáltalán
nem vallásos

00

nagyon
vallásos

01

02

03

04

05

06

07

14

08

09

10

nem
tudom

válaszmegtagadó

88

77

26. KÁRTYALAP
C14. Az olyan különleges alkalmaktól eltekintve, mint az esküvők és a temetések, mostanában
milyen gyakran vesz részt vallási szertartásokon? Kérem, használja a 26. 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
26. KÁRTYALAP MARAD!
C15. A vallási szertartásokon való részvételt leszámítva milyen gyakran szokott Ön imádkozni - ha
szokott egyáltalán? Továbbra is használja a 26. 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
MINDENKITŐL!
C16. Olyan csoport tagjának tartja-e magát, amelyet hátrányos megkülönböztetés ér ma
Magyarországon?
1 - igen------------------------- > UGRÁS C17-RE!
2 - nem ------------------------ > UGRÁS C18-RA!
8 - nem tudom--------------- > UGRÁS C18-RA!
7 - válaszmegtagadó ------- > UGRÁS C18-RA!
C17. Mi alapján éri hátrányos megkülönböztetés az Ön csoportját?
Kérdezz rá: „És még milyen alapon?”
TILOS FELOLVASNI, TÖBB VÁLASZ IS LEHETSÉGES!
említi
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

01 - bőrszín vagy faji hovatartozás
02 – nemzetiség
03 – vallás
04 – nyelv
05 - etnikai csoport
06 – életkor
07 – nem
08 – szexualitás
09 – fogyatékosság
10 - egyéb, éspedig:..................................
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nem említi
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

88 – nem tudja
77 – válaszmegtagadó

MINDENKITŐL!
C18. Ön magyar állampolgár?
1 - igen ------------------ > UGRÁS C20-RA!
2 - nem ------------------ > UGRÁS C19-RA!
8 - nem tudom--------- > UGRÁS C19-RA!
7 - válaszmegtagadó-- > UGRÁS C19-RA!
HA C18=2 VAGY 7 VAGY 8!
C19. Ön milyen állampolgárságú?
.................................................
88 - nem tudom
77 - válaszmegtagadó
MINDENKITŐL!
C20. Ön Magyarországon született?
1 - igen-------------------------- > UGRÁS C23-RA!
2 - nem -------------------------- > UGRÁS C21-RE!
8 - nem tudom---------------- > UGRÁS C23-RA!
7 - válaszmegtagadó-------- > UGRÁS C23-RA!
C21. Melyik országban született?
Az előre megadott ISO 3166-1 (2 karakter) szerint kódolni
.................................................
88 - nem tudom
77 - válaszmegtagadó
C22. Mennyi idővel ezelőtt telepedett le Magyarországon?
………………………………….. éve
8888 - nem tudom
7777 - válaszmegtagadó
MINDENKITŐL!
C23. Milyen nyelven vagy nyelveken beszél leggyakrabban otthon?
KÉRDEZŐ! MAXIMUM 2 NYELVET ÍRHAT BE!
Az előre megadott ISO 693-2 (3 karakter) szerint kódolni. (ld. táblázat)
..................................................................................................
001 - magyarul
888 - nem tudom
777 - válaszmegtagadó
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C24.Tartozik Ön valamelyik magyarországi etnikai kisebbségi csoporthoz?
1 - igen
2 - nem
8 - nem tudom
7 - válaszmegtagadó
C25. Az Ön édesapja Magyarországon született?
Kérdező:az „édesapa” alatt bármilyen jogi felügyeletet gyakorló gondviselőt, örökbefogadót,
mostohaapát vagy nevelőapát kell érteni.
1 -igen-------------------------- > UGRÁS C27-RE!
2 - nem -------------------------- > UGRÁS C26-RA!
8 - nem tudom---------------- > UGRÁS C27-RE!
7 - válaszmegtagadó-------- > UGRÁS C27-RE!
Az előre megadott ISO 693-2 (3 karakter) szerint kódolni. (ld. táblázat)
C26. Melyik országban született az Ön édesapja?
..............................................
88 - nem tudom
77 - válaszmegtagadó
MINDENKITŐL!
C27. Az Ön édesanyja Magyarországon született?
Kérdező: az „édesanya” alatt bármilyen jogi felügyeletet gyakorló gondviselőt, örökbefogadót,
mostohaanyát vagy nevelőanyát kell érteni.
1 - igen-------------------------- > UGRÁS C28a-RA!
2 - nem -------------------------- >TOVÁBB C28-RA!
8 - nem tudom---------------- > UGRÁS C28a-RA!
7 - válaszmegtagadó-------- > UGRÁS C28a-RA!
C28. 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
C28a. Megkérdezhetem, melyik hónapban született?
KÉRDEZŐ ÍRD BE A VÁLASZADÓ SZÜLETÉSÉNEK HÓNAPJÁT
(pl. január = 01, december = 12):
(Nem tudom)

88
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’C’ BLOKK LEKÉRDEZÉSÉNEK VÉGE:

□□:□□

(óra/perc)

D BLOKK
A más országból érkezett emberek különféle okokból szeretnének letelepedni
Magyarországon. Egyeseknek régi rokoni kapcsolataik vannak. Mások munkát keresnek vagy
a családjukhoz csatlakoznak. Akadnak, akik a veszélyek elől menekülnek ide. A következő
néhány kérdés ezzel a témával foglalkozik
MINDENKITŐL!
27. KÁRTYALAP
Ön szerint a következő jellemzők mennyire fontosak annak eldöntésében, hogy valaki, aki
Magyarországon kívül született, nevelkedett és él, letelepedhessen az országban. A
válaszadáshoz használja 27. válaszlapot. Tehát mennyire fontos, hogy
Egyáltalán
nem fontos

D1
D2
D3
D4
D5

D6

…magasan képzett
legyen?
beszéljen magyarul?
…keresztény kulturális
háttere legyen?
..fehérbőrű legyen?
...olyan szaktudással
rendelkezzen, amire
Magyarországon
szükség van?
…elfogadja a
magyarországi
szokásokat?

Nagyon
fontos

(Nem
tudom)

VM

00

01 02 03 04 05 06 07 08 09

10

88

77

00

01 02 03 04 05 06 07 08 09

10

88

77

00

01 02 03 04 05 06 07 08 09

10

88

77

00

01 02 03 04 05 06 07 08 09

10

88

77

00

01 02 03 04 05 06 07 08 09

10

88

77

00

01 02 03 04 05 06 07 08 09

10

88

77

28. KÁRTYALAP!
D7. Ön szerint a bevándorolók inkább elveszik a munkát a magyar dolgozóktól, vagy inkább hozzájárulnak új
munkahelyek teremtéséhez?
Elveszik a
munkát
00

01

Munkahelyeket
teremtenek
02

03

04

05

06

07

08

09

10

(Nem
tudom)

VM

88

77

29. KÁRTYALAP!
D8. A Magyarországra bevándoroltak többsége dolgozik és adót fizet. Ugyanakkor igénybe veszik az egészségügyi
és a szociális szolgáltatásokat is. Mérlegre téve a dolgot: Ön szerint akik idejönnek, többet vesznek el, mint
amennyit adnak, vagy többet adnak, mint amennyit elvesznek?!
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Általában
többet
vesznek el
00

01

Általában többet
adnak
02

03

04

05

06

07

08

09

(Nem
tudom)

10

VM

88

77

30. KÁRTYALAP!
D9 30. KÁRTYALAP Mit gondol Magyarország bűnügyi helyzetét javítják, vagy rontják azok, akik
külföldről ide jönnek élni? Kérem a kártyalap segítségével válaszoljon!
Rontják

00

Javítják

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

(Nem
tudom)
88

VM

77

31. KÁRTYALAP!
Most kérem gondoljon olyan Magyarországra települő külföldiekre, akik a magyaroktól eltérő faji vagy
etnikai csoporthoz tartoznak. Az alábbi kártyalap segítségével kérem mondja meg, mennyire zavarná
Önt, ha az illető(t)…KÉRDEZŐ OLVASD FEL!
Egyáltalán
nem
zavarná
D10

D11

kineveznék az
Ön főnökének?

…házasságot
kötne egy közeli
rokonával?

Nagyon
zavarná

(Nem
tudom)

VM

77
00

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

88
77

00

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

88

32. KÁRTYALAP!
D12. Kérem a kártyalap segítségével jellemeze lakókörnyezetét!
01 - Olyan környék, ahol gyakorlatilag senki nem tartozik más faji vagy etnikai csoportba, mint a
Magyarországon élők többsége
02 - Olyan környék, ahol néhányan más faji vagy etnikai csoportba tartoznak, mint a
Magyarországon élők többsége
03 - Olyan környék, ahol sokan tartoznak más faji vagy etnikai
csoportba, mint a Magyarországon élők többsége
08 - (Nem tudom)
07 - Válaszmegtagadó
33. KÁRTYALAP!
D13. A kártyalap segítségével kérem, mondja meg, mennyire ért egyet a következő állítással:
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„jobb egy országnak, ha majdnem mindenki ugyanazokat a szokásokat és hagyományokat követi.”
01 - Teljesen egyetért
02 - Egyetért
03 - Egyet is ért, meg nem is
04 - Nem ért egyet
05 - Egyáltalán nem ért egyet
08 - (Nem tudom)
07 - Válaszmegtagadó
34. KÁRTYALAP!
D14. Mennyire jó az egy országnak, ha rendelkezik olyan törvénnyel, ami tiltja a faji, vagy etnikai
diszkriminációt a munkahelyeken?Kérem a kártyalap segítségével válaszoljon!
Nagyon jó (Nem
Nagyon
tudom)
rossz
00

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

88

VM

77

35. KÁRTYALAP!

D15. Vannak olyan emberek, akik arra hivatkozva, hogy saját hazájukban üldöztetésnek vannak kitéve,
Magyarországon menekültstátusért folyamodnak. Kérem, mondja meg, mennyire ért egyet a következő
állítással. A válaszadáshoz használja ezt a válaszlapot!.

:
“ A kormánynak nagylelkűen kellene elbírálnia a menekültstátus kérelmeket”
01 Teljesen egyetért
02 - Egyetért
03 - Egyet is ért, meg nem is
04 - Nem ért egyet
05 - Egyáltalán nem ért egyet
08 (Nem tudom)
07 - Válaszmegtagadó

D16. Mit gondol Magyarországon 100 emberből hányan születtek külföldön?
KÉRDEZŐ: ’Nem tudom’ válasz esetén kérd arra a válaszadót, ’Kérem, próbálja megbecsülni!’
Írd be a…… 100-ból
888 - Nem tudom
KÓDOLD MINDENKINÉL
D17a A KÉRDEZÓ KÓDOLJA A C20-AS KÉRDÉS SEGÍTSÉGÉVEL:
A válaszadó Magyarországon 1
született
(C20, 1-es kód)
A válaszadó nem Magyarországon 2
született
(C20, 2-es, 7-es vagy 8-as kód)

KÉRDEZD A
D17-et
Ugrás A D18-RA

20

HA D17a= 1
36. KÁRTYALAP
D17b Ön szerint az olyan emberekhez képest mint Ön, akik Magyarországon születtek, hogyan bánik a
kormány azokkal a külföldiekkel, akik nemrég költöztek Magyarországra? Kérem, a kártyalap
segítségével válaszoljon!
01 - Sokkal jobban
02 - Kicsit jobban
03 - Ugyanúgy
04 - Kicsit rosszabbul
05 - Sokkal rosszabbul
08 - Nem tudom
07 - Válaszmegtagadó
MINDENKITŐL
37. KÁRTYALAP
D18 A kártyalap segítségével kérem, mondja meg, hogy véleménye szerint a magyarországi
vallásosságnak és vallási életnek általában véve ártanak, vagy inkább gazdagítják, akik más országból
idejönnek élni?
Ártanak a
vallásosságnak
és a vallási
életnek
00
01

Gazdagítják a
vallásosságot és
a vallási életet
02

03

04

05

06

07

08

09

10

(Nem
tudom)

VM

88

77

D19
Van Önnek olyan közeli barátja, aki más faji vagy etnikai csoportba tartozik, mint a magyarok többsége?
HA VAN, sok, vagy csak néhány ilyen barátja van?
01 - Igen, sok
02 - Igen, néhány
03 - Nem, nincs ilyen
08 - Nem tudom
07 - Válaszmegtagadó
38. KÁRTYALAP

D20 A napi jövés-menés során milyen gyakran kerül bármiféle kontaktusba olyan emberekkel, akik más
faji vagy etnikai csoportba tartoznak, mint a magyarországi többség?
Gondoljon például a közlekedési eszközökre, az utcákra, boltokra, a környékre, ahol lakik. Kérem, a
kártyalap segítségével válaszoljon! KÉRDEZŐNEK: Mindenfajta érintkezést rögzíteni kell, nem csak a
szóbelit.
01 - soha------------ > UGRÁS D22-RE!
02 - ritkábban, mint havonta egyszer
03 - havonta egyszer
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04 - havonta többször is
05 - hetente egyszer
06 - hetente többször
07 - minden nap
88 - nem tudom UGRÁS D22-RE!
77 - válaszmegtagadó UGRÁS D22-RE!
HA D20 = 02-07
39. KÁRTYALAP
D21 És általánosságban mennyire jelentenek rossz vagy jó élményt ezek a kontaktusok? Kérem, a
kártyalap segítségével válaszoljon!
Rendkívül (Nem
jó tudom)

Rendkívül
rossz
00

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

VM

88

77

MINDENKITŐL
40. KÁRTYALAP
D22 Mennyire kötődik Ön Magyarországhoz?Kérem, a kártyalap segítségével válaszoljon!
01 - Nagyon kötődik
02 - Kötődik
03 - Nem igazán kötődik
04 - Egyáltalán nem
kötődik
08 - Nem tudom
07 - Válaszmegtagadó
Az emberek gyakran különbözőképpen vélekednek a következő témákról.
D23 Ön szerint igaz, hogy bizonyos faji vagy etnikai csoportok születésüknél fogva kevésbé intelligensek,
mint mások?
1- Igaz
2- Nem igaz
8- Nem tudom
07 - Válaszmegtagadó
D24 Ön szerint igaz, hogy bizonyos faji vagy etnikai csoportok születésüknél fogva dolgosabbak, mint a
többiek?
1- Igaz
2- Nem igaz
8- Nem tudom
07 - Válaszmegtagadó
41. KÁRTYALAP
D25 A mai világra gondolva mint mondana, vannak olyan kultúrák, amik sokkal jobbak a többinél, vagy
minden kultúra egyenértékű? Kérem, válassza ki válaszát a kártyalapról!?
1- Egyes kultúrák sokkal jobbak, mint mások
2- Minden kultúra egyenértékű
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8- Nem tudom
07 - Válaszmegtagadó
42. KÁRTYALAP
Most olyan külföldiekkel kapcsolatban fogok kérdéseket feltenni, akik esetleg Magyarországra jönnének
élni. A kártya segítségével kérem, mondja meg, véleménye szerint milyen mértékben kéne
Magyarországnak megengednie, hogy… OLVASD FEL...
sokuknak meg jónéhányuknak keveseknek
senkinek
kellene
meg kellene
kellene
nem kellene
engedni, hogy
engedni
megengedni megengedni
Magyarországra
jöjjenek élni
D26

D27

D28

... külföldről
származó zsidó
emberek
Magyarországr
a jöjjenek élni?
...külföldről
származó
muzulmánok
Magyarországr
a jöjjenek élni?
...külföldről
származó
cigányok
Magyarországr
a jöjjenek élni?

(Nem
tudom
)

VM

1

2

3

4

8

77

1

2

3

4

8

77

1

2

3

4

8

77

D29: CAPI RANDOMISATION
D29 INTERVIEWER CODE: RECORD OUTCOME OF CAPI RANDOMISATION
GROUP 1

1

Kérdezd a D30-at

GROUP 2

2

Ugrás a D31-re

GROUP 3

3

Ugrás aD32-re

GROUP 4

4

Ugrás aD33-ra

Ha D29=1
42. KÁRTYALAP MARAD!

D30 Az előző kártyalap segítségével kérem, mondja meg, véleménye szerint milyen mértékben kéne
Magyarországnak megengednie, hogy magasan képzett szakemberek jöjjenek élni Magyarországra
Romániából?
1 - sokuknak meg kellene engedni, hogy Magyarországra jöjjenek élni
2 - jónéhányuknak meg kellene engedni
3 - keveseknek kellene megengedni
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4 - senkinek nem kellene megengedni
8 - nem tudom
7 – válaszmegtagadó
Ha D29=2
42. KÁRTYALAP MARAD!
D31 Az előző kártyalap segítségével kérem, mondja meg, véleménye szerint milyen mértékben kéne
Magyarországnak megengednie, hogy magasan képzett szakemberek jöjjenek élni Magyarországra
Kínából?
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

42. KÁRTYALAP MARAD!
Ha D29=3
D32 Az előző kártyalap segítségével kérem, mondja meg, véleménye szerint milyen mértékben kéne
Magyarországnak megengednie, hogy Romániából képzetlen munkaerő jöjjön Magyarországra élni?
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
42. KÁRTYALAP MARAD!
Ha D29=4
D33 Az előző kártyalap segítségével kérem, mondja meg, véleménye szerint milyen mértékben kéne
Magyarországnak megengednie, hogy Kínából képzetlen munkaerő jöjjön Magyarországra élni?
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

’D’ BLOKK LEKÉRDEZÉSÉNEK VÉGE:

□□:□□
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(óra/perc)

E BLOKK
Most pedig egy másik témával kapcsolatban szeretnék Önnek kérdéseket feltenni
MINDENKITŐL
43. KÁRTYALAP
E1 43. KÁRTYALAP Kérem, mondja meg ennek a kártyalapnak a segítségével, milyen gyakran eszik
gyümölcsöt? A gyümölcslé fogyasztását ne számolja bele.
KÉRDEZŐ: A fagyasztott gyümölcs fogyasztását is bele kell érteni.
01 02 03 04 05 -

Naponta háromszor vagy többször
Naponta kétszer
Naponta egyszer
Nem minden nap, de legalább hetente négyszer
Kevesebbszer, mint hetente négyszer, de legalább hetente
egyszer
06 - Heti egy alkalomnál kevesebbszer
07 - Soha
08 - (Nem tudom)
43. KÁRTYALAP MARAD!
E2 43. KÁRTYALAP MARAD Ugyanennek a kártyalapnak a segítségével kérem, mondja meg, milyen
gyakran eszik zöldséget vagy salátát? A burgonyát ne számolja bele!
KÉRDEZŐ: A fagyasztott zöldség fogyasztását is bele kell érteni.
01 02 03 04 05 -

Naponta háromszor vagy többször
Naponta kétszer
Naponta egyszer
Nem minden nap, de legalább hetente négyszer
Kevesebbszer, mint hetente négyszer, de legalább hetente
egyszer
06 - Heti egy alkalomnál kevesebbszer
07 - Soha
88 - (Nem tudom)

E3. Az elmúlt 7 napban hány alkalommal fordult elő, hogy legalább 30 percig gyalogolt gyors ütemben,
sportolt, vagy végzett egyéb testmozgást? KÉRDEZŐ: A testmozgást akkor is be kell számítani, ha az
nem rendszeres.
ÍRD BE A NAPOK SZÁMÁT:
88 - Nem tudom

44. KÁRTYALAP
E4.Most a cigarettázásról lesz szó. A kártyán szereplő dohányzási szokások közül melyik illik a leginkább
Önre?
KÉRDEZŐ: A sodort cigaretta is beleszámít, a pipázás, szivarozás vagy az elektromos cigaretta
használata viszont nem.
01- Minden nap dohányzom------------ > UGRÁS E5-Re!
02- Dohányzom, de nem minden nap------------ > UGRÁS E5-RE!
03- Nem dohányzom, de korábban dohányoztam------------ > UGRÁS E6-RA!
04- Csak néhányszor gyújtottam rá életemben------------ > UGRÁS E6-RA!
05- Sosem dohányoztam------------ > UGRÁS E6-RA!
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08 - (Nem tudom) ------------ > UGRÁS E6-RA!
07 – Válaszmegtagadó ------------ > UGRÁS E6-RA!
E5. HA E4 = 1VAGY 2
E5. Hány cigarettát szív el egy átlagos napon?
ÍRD BE AZ ELSZIVOTT CIGARETTÁK SZÁMÁT
888 - nem tudom
MINDENKITŐL
45. KÁRTYALAP
E6. Milyen gyakran fogyasztott alkoholtartalmú italt az utóbbi 12 hónap során, vagyis [ÉV, HÓNAP] óta?
Ide tartozik a bor, a sör, a fröccs, a rövidital, illetve bármely más alkoholtartalmú ital. Kérem, válassza ki
a megfelelő választ erről a kártyáról!
KÉRDEZŐ: A kérdésben az interjú felvételéhez képest az előző évnek ugyanazon hónapja
hangozzon el. Például, ha 2015 áprilisában kerül sor az interjú felvételére, akkor [2014. április].
01- Minden nap------------ > UGRÁS E7-RE
02- Hetente többször------------ > UGRÁS E7-RE
03- Hetente egyszer------------> UGRÁS E7-RE
04- Havonta 2-3 alkalommal------------> UGRÁS E7-RE
05- Havonta egyszer------------> UGRÁS E7-RE
06- Kevesebbszer, mint havonta egyszer------------> UGRÁS E7-RE
07- Soha------------> UGRÁS E11-RE
77- (Válaszmegtagadó)------------> UGRÁS E7-RE
88- (Nem tudom) ------------> UGRÁS E7-RE
HA E6 = 01, 02, 03, 04, 05, 06, 77 VAGY 88
46. KÁRTYALAP
E7. Most gondoljon arra, amikor legutóbb alkoholt fogyasztott egy hétfői, keddi, szerdai vagy csütörtöki
napon!
KÉRDEZŐ, TARTS EGY KIS SZÜNETET, HOGY A VÁLASZADÓNAK LEGYEN IDEJE SZEMÜGYRE
VENNI A KÁRTYALAPOT.
Ezen a bizonyos napon hány alkalommal fogyasztott a következő italokból?
Ennek a kártyalapnak a segítségével válaszoljon a kérdésre.
RÁSEGÍTŐ KÉRDÉS: „Esetleg valamilyen más italt?”KÉRDEZŐ: Amennyiben a válaszadó
olyan feleletet ad, amelyik nem szerepel a kártyalapon, használd az alábbi szövegdobozt:
Válaszadó
Egy üveg sör
Egy üveg vodka, gin, whiskey
Egy olyan ital, amirőél nem hallottál vagy
nem tudja, hova sorolnád.

A kérdező kérdezi:
Fél literes vagy 0,33-as kiszerelésben? (kódold korsó vagy
pohár sörként)
Mit mondana, körülbelül hány pohár (feles) lehetett? (a
pohár röviditalok számát kódold!)
Melyik, a kártyákon szereplő italtípushoz áll a
legközelebb?

KÉRDEZŐ, JEGYEZD FEL EGYENKÉNT MINDEGYIK ITALFAJTÁNÁL A VONATKOZÓ
MENNYISÉGET:
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Egy korsó sör
Egy pohár sör
Egy nagyobb pohár bor (kb. 1,75 dl)
Egy kisebb pohár bor vagy pezsgő (kb 1 dl)
Egy üveg bor (7,5 l)
Egy pohár pálinka vagy égetett szesz
Egy koktél
Egy előre összeállított alkohol tartalmú üdítőital

555 - (Sosem fogyasztok alkoholt hétfőtől
csütörtökig)
888 - (Nem tudom)
777 - Válaszmegtagadó
46. KÁRTYALAP MARAD!
E8. Most gondoljon arra, legutóbb mikor fordult elő, hogy alkoholt fogyasztott pénteken,
szombaton vagy vasárnap?
KÉRDEZŐ, TARTS EGY KIS SZÜNETET, HOGY A VÁLASZADÓNAK LEGYEN IDEJE SZEMÜGYRE
VENNI A KÁRTYALAPOT.
Ezen a bizonyos napon hány alkalommal fogyasztott a következő italokból?
RÁSEGÍTŐ KÉRDÉS: ‘Esetleg valamilyen más italt?’
KÉRDEZŐ: Amennyiben a válaszadó olyan feleletet ad, amelyik nem szerepel a kártyalapon,
használd az alábbi szövegdobozt:
Válaszadó
Egy üveg sör
Egy üveg vodka, gin, whiskey
Egy olyan ital, amirőél nem hallottál vagy
nem tudja, hova sorolnád.

A kérdező kérdezi:
Fél literes vagy 0,33-as kiszerelésben? (kódold korsó vagy
pohár sörként)
Mit mondana, körülbelül hány pohár (feles) lehetett? (a
pohár röviditalok számát kódold!)
Melyik, a kártyákon szereplő italtípushoz áll a
legközelebb?

KÉRDEZŐ, JEGYEZD FEL EGYENKÉNT MINDEGYIK ITALFAJTÁNÁL A VONATKOZÓ
MENNYISÉGET:
Egy korsó sör
Egy pohár sör
Egy nagyobb pohár bor (kb. 1,75 dl)
Egy üveg bor (7,5 l)
Egy pohár pálinka vagy égetett szesz
Egy koktél
Egy kisebb pohár bor vagy pezsgő (kb 1 dl)
Egy előre összeállított alkohol tartalmú üdítőital
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555 - (Sosem fogyasztok alkoholt
péntektől vasárnapig)
888 - (Nem tudom)
777 - Válaszmegtagadó
E9. KÉRDZŐ KÓDOLD:
A válaszadó férfi KÉRDEZD AZ E10a-T
A válaszadó nő ------------ > Ugrás AZ E10b-RE
HA E9 = 1
47A. KÁRTYALAP
E10a. KÁRTYALAP Ezen a kártyalapon hatféle lehetőség szerepel arra vonatkozóan, mennyi alkoholt
fogyaszthat valaki egy alkalommal.
KÉRDEZŐ, TARTS EGY KIS SZÜNETET, HOGY A VÁLASZADÓNAK LEGYEN IDEJE SZEMÜGYRE
VENNI A KÁRTYALAPOT.
Az utóbbi 12 hónapban hányszor fogyasztott ekkora vagy ennél nagyobb mennyiséget egy
alkalommal?...OLVASD FEL...
01 - Naponta vagy majdnem naponta
02 - Hetente
03 - Havonta
04 - Ritkábban, mint havonta
05 - Soha
08- (Nem tudom)
07 - Válaszmegtagadó
47B. KÁRTYALAP
AKKOR KÉRDEZD, HA E9 A 2-EST JELÖLTE
E10b 47b. KÁRTYALAP Ezen a kártyalapon hatféle lehetőség szerepel arra vonatkozóan, mennyi
alkoholt fogyaszthat valaki egy alkalommal.
KÉRDEZŐ, TARTS EGY KIS SZÜNETET, HOGY A VÁLASZADÓNAK LEGYEN IDEJE SZEMÜGYRE
VENNI A KÁRTYALAPOT.
Az utóbbi 12 hónapban hányszor fogyasztott ennyi vagy ennél több alkoholt egyetlen alkalom
során?...OLVASD FEL...
01 Naponta vagy majdnem naponta
02 Hetente
03 Havonta
04 Ritkábban, mint havonta
05 Soha
08 (Nem tudom)
07 - Válaszmegtagadó

MINDENKITŐL
E11. Mekkora az Ön testmagassága (cipő nélkül)?
KÉRDEZŐ: Ha „nem tudom” a válasz, kérd meg a válaszadót, „próbálja megbecsülni a testmagasságát!”
KÉRDEZŐNEK SZÓLÓ MEGJEGYZÉS: 100 centiméter = „1 méter” és „00 cm”.
KÉRDEZŐ ÍRD BE

méter cm
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Nem tudom
E12. Mi az ön testsúlya (cipő nélkül)?
KÉRDEZŐ: Ha „nem tudom” a válasz, kérd meg a válaszadót, „próbálja megbecsülni a testmagasságát!”
KÉRDEZŐ ÍRD BE
,
kilogramm (kg)
48. KÁRTYALAP
E13. Az utóbbi 12 hónap során, vagyis [ÉV, HÓNAP] óta, a kártyalapon szereplő egészségügyi
szakemberek közül melyikkel beszélt az egészségével kapcsolatos dolgokról?
KÉRDEZŐ: A kérdésben az interjú felvételéhez képest az előző évnek ugyanazon hónapja
hangozzon el. Például, ha 2015 áprilisában kerül sor az interjú felvételére, akkor [2014. április].
Az ÖSSZES EMLÍTÉST KÓDOLD!RÁSEGÍTŐ KÉRDÉS: ‘És más szakemberrel?’
KÉRDEZŐ: Kérem, bármilyen típusú konzultációt számítson ide, beleértve azt is, amikor az orvos
otthonában kereste fel.
01 Körzeti orvossal
02 Szakorvossal (kivéve a
fogorvost)
05 (Egyikkel sem)
08 (Nem tudom)
49. KÁRTYALAP
E14 Előfordult-e Önnel az elmúlt 12 hónap során, vagyis [ÉV, HÓNAP] óta, hogy a kártyalapon
felsorolt okok bármelyikéből kifolyólag nem tudott hozzájutni az Önnek szükséges orvosi konzultációhoz,
vagy ellátáshoz? KÉRDEZŐ: Említsd ugyanazt a hónapot, amikor a kérdezés is történik, csak az
előző évre vonatkozóan. Például, ha a kérdezés 2015 áprilisában zajlik, akkor [2014. április].
01 - Igen------------> UGRÁS E15-RE
02 - Nem------------> UGRÁS E16-Ra
08 - Nem tudom------------> UGRÁS E16-Ra
Ha E14=01
49. KÁRTYALAP MARAD!
E15. A kártyalapon felsoroltak közül mely ok(ok) miatt nem jutott hozzá az Önnek szükséges orvosi
konzultációhoz, vagy ellátáshoz?
Az ÖSSZES EMLÍTÉST KÓDOLD!
KÉRDEZŐI KÉRDÉS: “És volt bármi egyéb ok” ?
01 Nem tudta kifizetni
02 Nem tudott elszabadulni a munkahelyéről
03 Más elfoglaltsága volt
04 A szükséges kezelés nem volt elérhető lakóhelye közelében
05 Túl hosszú volt a várólista
06 Nem volt időpont
07 Egyéb , éspedig: (ÍRD BE)__________________________
08 nem tudom
77 - válaszmegtagadó
= 2 VAGY 8
E16 Azért nem történt ilyen, …OLVASD FEL...
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HA E14

01 - ... mert hozzájutott a szükséges orvosi konzultációhoz
vagy kezeléshez,
02 - vagy azért mert nem volt szüksége orvosi konzultációra
vagy kezelésre az elmúlt 12 hónapban?a
08- Nem tudom
07 - Válaszmegtagadó
MINDENKITŐL
50. KÁRTYALAP

E17.Tölt Ön bármennyi időt családtag, barát, szomszéd vagy bárki más gondozásával vagy segítésével
a kártyalapon felsorolt okok bármelyikéből kifolyólag? Kérem, ne számítson bele semmi olyan
tevékenységet, ami fizetett munkájának részét képezi!
KÉRDEZŐNEK: Ha a kártyán szereplő bármelyik oknál igent válaszol, kódolj „igent”!
.
01 - Igen------------> UGRÁS E18-Ra
02 - Nem------------ > UGRÁS E19-RE
08 - Nem tudom------------ > UGRÁS E19-RE
07 - Válaszmegtagadó------------ > UGRÁS E19-RE
HA E17 = 1
51. KÁRTYALAP
E18

Általában hány órát tölt ezzel egy héten? Kérem, használja ezt a kártyát!
KÉRDEZŐ: Amennyiben a válaszadó hétről hétre más óraszámban végzi az adott
tevékenysége(ke)t, kérd meg, hogy adjon meg egy heti átlagértéket.
55 - (Kevesebbet, mint heti 1
órát)
01 - Heti 1–10 órát
02 - Heti 11–20 órát
03 - Heti 21–30 órát
04 - Heti 31–40 órát
05 - Heti 41–50 órát
06 - Több mint heti 50 órát

08 - (Nem tudom)
07 - válaszmegtagadó
MINDENKITŐL 52.
KÁRTYALAP

E19. A kártyalapon szereplők között van(nak)-e olyan kezelésmód(ok), amelye(ke)t az elmúlt 12 hónap
során, vagyis [ÉV, HÓNAP] óta igénybe vett a saját egészsége érdekében?
KÉRDEZŐ: A kérdésben az interjú felvételéhez képest az előző évnek ugyanazon hónapja
hangozzon el. Például, ha 2014 szeptemberében kerül sor az interjú felvételére, akkor [2013.
szeptember].
RÁSEGÍTŐ KÉRDÉS: És még?
MINDEGYIK ÉRVÉNYES VÁLASZT KÓDOLD!
01 - Akupunktúra
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02 03 04 05 -

Akupresszúra
Kínai gyógyászat1
Kiropraktika
Oszteopátia/
csontkovácsolás
06 - Homeopátia
07 - Gyógynövényes kezelés
08 - Hipnoterápia
09 - Masszázsterápia
10 - Fizioterápia
11 - Reflexológia
12 - Spirituális gyógyítás
55 - (Egyik sem)
88 - (Nem tudom)
77 - válaszmegtagadó
53. KÁRTYALAP
Most felolvasok egy listát arról, hogy hogyan érezhette magát a múlt héten. A Kártyalap segítségével
Kérem mondja meg, hogy a múlt héten milyen gyakran … OLVASD FEL…
Soha vagy szinte soha/Néha/Többnyire/Mindig vagy majdnem mindig/Nem tudom

E 20…érezte magát
levertnek?
E21 …érezte azt, hogy
mindenhez nagy
erőfeszítésre volt
szüksége?
E22…érezte, hogy
fáradt, nem tudja magát
kipihenni
E23…volt boldog?
E24…érezte
magányosnak magát?
E25…élvezte az életet?
E26…volt szomorú?
E27 …érezte azt, hogy
elfásult, nincs kedve
semmihez?

Soha vagy
szinte soha

Néha

Többnyire

Nem tudom

3

Mindig vagy
majdnem
mindig
4

1

2

1

2

3

4

8

1

2

3

4

8

1
1

2
2

3
3

4
4

8
8

1
1
1

2
2
2

3
3
3

4
4
4

8
8
8

8

54. KÁRTYALAP
E28.A kártyalapon szereplő egészségügyi problémák között van-e olyan, amelyikkel küszködött az elmúlt
12 hónapban, vagyis [ÉV, HÓNAP] óta? Kérem, csak a betűjeleket mondja meg nekem, amelyek az Önt
érintő egészségügyi problémákat jelölik.2
KÉRDEZŐ: A kérdésben az interjú felvételéhez képest az előző évnek ugyanazon hónapja
hangozzon el. Például, ha 2014 szeptemberében kerül sor az interjú felvételére, akkor
[2013. szeptember].
RÁSEGÍTŐ KÉRDÉS: És bármi más?
MINDEGYIK ÉRVÉNYES VÁLASZT KÓDOLD!
1

azaz hagyományos kínai gyógyászat, nem pedig valamilyen másfajta ázsiai orvoslás
A válaszadóknak adott lapon ne szerepeljenek a konkrét egészségügyi problémák, csak a betűjelek és a megfelelő számkódok.

2
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Z

01

F

02

T

03

K

04

H

05

Y

06

Q

07

E

08

L

09

B

10

M

11

(Egyik sem)

-

55

------------>

(Nem tudom)

-

88

UGRÁS az

kérdezd az
E29-et

E30-ra
Válaszmegtagadó

77

HA E28 = 01–11
54. KÁRTYALAP MARAD!
E29. És melyek voltak azok az egészségügyi problémák, amik bármilyen módon akadályozták napi
tevékenységeiben az elmúlt 12 hónapban? Kérem, ismét csak a megfelelő betűjeleket mondja!
RÁSEGÍTŐ KÉRDÉS: És bármi más?
MINDEGYIK ÉRVÉNYES VÁLASZT KÓDOLD!
Z

01

F

02

T

03

K

04

H

05

Y

06

Q

07

E

08

L

09

B

10

M

11

(Egyik sem)

-

55

(Nem tudom)

-

88

Válaszmegtagadó

77

MINDENKITŐL
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55. KÁRTYALAP
E30.Az ezen a kártyalapon felsorolt egészségügyi problémák közül érinti vagy érintette valaha Önt
bármelyik?
AMENNYIBEN IGEN, ez a probléma jelenleg is fennáll, vagy csak korábban volt jellemző?
01 Igen, jelenleg is
02 Igen, korábban
03 Nem, soha
08 Nem tudom
07 - válaszmegtagadó
56. KÁRTYALAP
E31. A kártyalap segítségével kérem, mondja meg, hogy gyermek- és kamaszkorában milyen gyakran
fordultak elő komoly veszekedések a háztartásában együtt élők között?
01 - Mindig
02 - Gyakran
03 - Néha
04 - Szinte soha
05 - Soha
08 - Nem tudom
07 - válaszmegtagadó
56. KÁRTYALAP MARAD!
E32. Ugyanennek a kártyalapnak a segítségével kérem, mondja meg, hogy gyermek-, illetve
kamaszkorában Ön és családja milyen gyakran küszködött súlyos anyagi gondokkal?
01 - Mindig
02 - Gyakran
03 - Néha
04 - Szinte soha
05 - Soha
08 - Nem tudom
07 - válaszmegtagadó

’E’ BLOKK LEKÉRDEZÉSÉNEK VÉGE:

□□:□□
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(óra/perc)

F BLOKK
MINDENKITŐL!
Most Önnel és a háztartásában élőkkel kapcsolatban szeretnék föltenni néhány kérdést.
F1. Saját magát – és a gyermekeket – is beleszámítva, 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.KÓDOLDA NEMET!
F3.És melyik évben született Ön/Ő?
8888 - nem tudom
7777- válaszmegtagadó

57. KÁRTYALAP
F4. Milyen rokoni kapcsolatban van vele?Kérem, használja az 57. 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
Személy

01
(válaszadó)

02

03

04

05

06

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

01

01

01

01

01

02

02

02

02

02

03

03

03

03

03

04
05
06
88

04
05
06
88

04
05
06
88

04
05
06
88

04
05
06
88

Opcionális:
keresztnév vagy a név
kezdőbetűi
F2 Neme
Férfi
Nő
F3 Születési év
F4 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
Egyéb nem rokon
Nem tudom

ÉLETKOR SZERINT CSÖKKENŐ SORRENDBEN ÍRJA BE A HÁZTARTÁSBAN ÉLŐKET
Személy

07

08

09

10

11

12

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

01
02
03

01
02
03

01
02
03

01
02
03

01
02
03

01
02
03

04
05
06
88

04
05
06
88

04
05
06
88

04
05
06
88

04
05
06
88

04
05
06
88

Opcionális:
keresztnév vagy a név
kezdőbetűi
F2 Neme
Férfi
Nő
F3 Születési év
F4 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
Egyéb nem rokon
Nem tudom
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F5
1- VÁLASZADÓ FÉRJÉVEL/FELESÉGÉVEL/PARTNERÉVEL ÉL EGYÜTT -------->TOVÁBB F6-RA
(1-ESKÓDVOLTF4-NÉL)
2- MINDEN MÁS ESETBEN---------------------------------------------------------------------- >UGRÁSF7-RE

58. KÁRTYALAP
F6 Az imént azt mondta, hogy a férjével/feleségével/partnerével él együtt. Az ezen a kártyán
szereplő leírások közül melyik illik a kapcsolatukra?
01– Törvényes házasok vagyunk ----------------------------------------->TOVÁBB F7-RE
02 – Azonos neműek közötti bejegyzett élettársi kapcsolatban élünk ->UGRÁSF7-RA
04 – Élettársi kapcsolatban élünk------------------------------------------->UGRÁSF8-RA
06 – Elváltunk / felbontottuk a bejegyzett élettársi kapcsolatunkat>TOVÁBB F7-RE
88 – Nem tudom ------ --------------------------------------------------------->TOVÁBB F7-RE
77 – Válaszmegtagadó
F7. Élt valaha partnerrel, házasság nélkül?
1- Igen
2- Nem
8- Nem tudom
7- Válaszmegtagadó
9- Nem kellett feltenni
MINDENKITŐL
F8.Volt valaha válása, vagy bontott már fel bejegyzett élettársi kapcsolatot?
1- Igen
2- Nem
8- Nem tudom
7- Válaszmegtagadó
F9. KÉRDEZŐKÓDOLD F5ALAPJÁN
1- VÁLASZADÓ FÉRJÉVEL/FELESÉGÉVEL/PARTNERÉVEL ÉL EGYÜTT -------->TOVÁBB F10-RE
(1-es kód volt F5-nél)
2- MINDEN MÁS ESETBEN---------------------------------------------------------------------->UGRÁSF11-RE
F10.KÉRDEZŐKÓDOLD:
1- VÁLASZADÓ ÉLETTÁRSI KAPCSOLATBAN ÉL------------------------------------- >TOVÁBB F11-RE
(2-es vagy 4-es kód volt F6-nál)
2- MINDEN MÁS ESETBEN---------------------------------------------------------------------->UGRÁSF12-RE
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CSAK AKKOR KÉRDEZD, HA NEM ÉL EGYÜTT FÉRJÉVEL/FELESÉGÉVEL/PARTNERÉVEL VAGY
ÉLETTÁRSI KAPCSOLATBAN VAN
59.KÁRTYALAP
F11.Ez a kérdés az Ön hivatalos családi állapotára vonatkozik, nem arra, hogy kivel él, avagy sem. A
kártyán szereplő leírások közül melyik jellemzi most az Ön hivatalos családi állapotát?
CSAK EGY VÁLASZT KÓDOLJ:
01 – Házas
02 – Azonos neműek közötti bejegyzett élettársi kapcsolatban él
04 – Elvált / felbontotta bejegyzett élettársi kapcsolatát
05 – Özvegy / élettársa elhunyt
06 – Nőtlen / hajadon
88 – Nem tudom
77 – Válaszmegtagadó
F12. KÉRDEZŐBIZTOS A HÁZTARTÁSTÁBLA ALAPJÁN KÓDOLD:
1- A VÁLASZADÓNAK VAN OTTHON ÉLŐ GYERMEKE (F4=02) -------->UGRÁS F14-RE
2–NINCS OTTHON ÉLŐ GYERMEKE---------------------------------------->TOVÁBB F13-RA

F13. Élt-e valaha saját, vagy nevelt gyermek az Ön háztartásában?
1- igen
2- nem
8- nem tudom
7- válaszmegtagadó
9- nem kellett feltenni
MINDENKITŐL
60. KÁRTYALAP
F14. Melyik kifejezés illik leginkább arra a környékre, ahol lakik?Kérem, használja az 60 kártyalapot!
1 - nagyváros
2 - nagyváros elővárosa
3 - város vagy kisváros
4 - falu vagy község
5 - tanya
8 - nem tudom
7 –válaszmegtagadó
61. KÁRTYALAP
F14a 61. KÁRTYALAPA kártyán felsoroltak közül van-e olyan probléma, amely az Ön lakáshelyzetére
jellemző?
KÉRDEZŐNEK SZÓLÓ MEGJEGYZÉS: A kártyán szereplő problémák közül bármelyikre adott
igenleges választ „igenkén”’ kódold.
Amennyiben a válaszadónak több otthona is van, gondoljon arra, ahol a legtöbb időt tölti.
01 - Igen
02 - Nem
08 - Nem tudom
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62. KÁRTYALAP
F15. Mi az Ön legmagasabb iskolai végzettsége? Kérem, használja az 62. kártyalapot!
01 - nem járt iskolába; 1-3 osztályos elemi iskola vagy azzal egyenértékű
02 - 4-7 osztályos elemi iskola vagy azzal egyenértékű
03 - befejezett általános iskola vagy azzal egyenértékű
04 - szakmunkásképző, szakiskola
05 - 10. évfolyamra épülő szakképzés
06 - érettségi, befejezett szakközépiskola
07 - érettségi, befejezett gimnázium
08 - érettségire épülő felsőfokra nem akkreditált szakképzés, középfokú technikum
09 - felsőfokú akkreditált szakképzés, felsőfokú technikum
10 - főiskolai diploma vagy főiskolai alapképzési szak – BA/BSC
11 - egyetemi alapképzési szak – BA /BSC
12 - főiskolai mesterképzési szak – MA/MSS
13 - egyetemi diploma vagy egyetemi mesterképzési szak – MA/MSC
14 - felsőfokú végzettség tudományos fokozattal
98 - egyéb, éspedig: ...................................................................
88 - nem tudom
77 - válaszmegtagadó
MINDENKITŐL!

F16.Hány évig tanult eddigi életében összesen? Beleértve a nappali, esti, levelező tagozatokat,
kiegészítő képzéseket, és a kötelező iskolai oktatás éveit is.
KÉRDEZŐ: A választ értelemszerűen kerekítsd egész évre.
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.

.........................................................év
88 - nem tudom
77 - válaszmegtagadó
63. KÁRTYALAP
F17a. A következők közül melyikkel jellemezhető az, amit Ön az elmúlt 7 napban csinált? A
válaszadáshoz használja az 53. 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
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8 - háztartási munkát végeztem, a gyerekekre vagy másokra vigyáztam

1

2

8

7

9 - más

1

2

8

7

F17b. kérdező kódold:
1 - HA EGYNÉL TÖBBET VÁLASZTOTT AZ F8a-NÁL ------------ > UGRÁS F17c-RE!
2 - HA CSAK EGYET VÁLASZTOTT AZ F8a-NÁL ------------------- > UGRÁS F17d-RE!
63. KÁRTYALAP MARAD!
F17c. És az alábbi lehetőségek közül melyik jellemzi legjobban az elmúlt 7 napját?
Továbbra is használja az 63. kártyalapot!
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
F17d: KÉRDEZŐBIZTOS F17a ALAPJÁN KÓDOLD:
1 - HA F17A ALAPJÁN VAN FIZETETT ÁLLÁSA (F17a=01) ----------------- UGRÁS F21-RE
2 - HA F17A ALAPJÁN NINCS FIEZETT ÁLLÁSA (F17a≠01)----------------- TOVÁBB F18-RA
F18.Hadd kérdezzem meg még egyszer, az elmúlt 7 napban végzett-e legalább egy órás munkát,
amiért fizettek Önnek?
1 - igen, végzett --------------- > UGRÁS F21-RE!
2 - nem, nem végzett-------- > UGRÁS F19-RE!
8 - nem tudom------------------ > UGRÁS F19-RE!
7 - válaszmegtagadó--------- > UGRÁS F19-RE!
F19. Volt-e már valaha fizetett állása?
1 -volt--------------------------- > UGRÁS F20RA!
2 - nem volt------------- > UGRÁS F36RA!
8 - nem tudom--------------- > UGRÁS F36-RA!
7 - válaszmegtagadó ------- > UGRÁS F36-RA!
Ha F19=1
F20. 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
(F17a=1 VAGY F18= 1), AKKOR AZ F21- F34 KÉRDÉSEKRE, A JELENLEGI MUNKÁJÁVAL
KAPCSOLATBAN VÁLASZOLJON;
 HA JELENLEG NINCS FIZETETT MUNKÁJA, DE MÁR VOLT VALAHA, (F19=1) AKKOR AZ
F21- F34 KÉRDÉSEKRE,AZ UTOLSÓ MUNKÁJÁVAL KAPCSOLATBAN VÁLASZOLJON!
F21. Jelenlegi (legutolsó) főállásában Ön…
1 - alkalmazott (volt), ------------------------------------------------------------- > UGRÁS F23-RA!
2 - vállalkozó (volt), --------------------------------------------------------------- > UGRÁS F22-RE!
3 - a család saját vállalkozásában dolgozik (dolgozott)? --------------- > UGRÁS F23-RA!
8 - nem tudom--------------------------------------------------------------------- > UGRÁS F23-RA!
7 - válaszmegtagadó ------------------------------------------------------------- > UGRÁS F23-RA!
Ha F21=2
F22. Hány alkalmazottja van/volt Önnek?

□□□□□

alkalmazottak száma

88888 - nem tudom
77777 - válaszmegtagadó
VÁLASZ UTÁN UGORJ AZ F24-RE!
F23 CSAK AKKOR HA NEM VÁLLALKOZÓ (VOLT) (F21≠ 2)
F23. 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!
F24. 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
F25.Vannak-e / voltak-e Önnek beosztottjai a főállásában?
1 - igen ------------------------ > UGRÁS F26-RA!
2 - nem ------------------------ > UGRÁS F27-RE!
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8 - nem tudom--------------- >UGRÁS F27-RE!
7 - válaszmegtagadó ------- >UGRÁS F27-RE!

AKKOR KÉRDEZD, HA VOLTAK BEOSZTOTTJAI (F25=1)
F26.Hány beosztottja van/volt?

□□□□□

beosztottak száma

88888 - nem tudom
77777 - válaszmegtagadó
MINDENKITŐL AKINEK VAN/VOLT FIZETETT ÁLLÁSA!
64. KÁRTYALAP
Mennyire teszi/tette lehetővé a munkahelyén a vezetőség/főnökség, hogy…
KÉRDEZŐ OLVASD FEL!
egyáltalán nem
tudom/
tudtam
befolyásolni

F27. …döntsön a napi
munkája
megszervezéséről?
F28. …a szervezet/cég
tevékenységét érintő
döntéseket
befolyásolja?

csak
nem választőlem tudom megfügg/
tagadó
függött

00

01 02

03

04

05

06

07

08

09

10

88

77

00

01 02

03

04

05

06

07

08

09

10

88

77

F29. Mennyi (mennyi volt) az Ön „alap” vagy munkaszerződésben rögzített heti munkaideje (a
főállásában), nem számítva a fizetett vagy nem fizetett túlórákat?
KÉRDEZŐ: Ha a szerződésben 0 óra szerepel, azt 0 óraként kódold.
A VÁLASZ 0 ÉS 168 ÓRA KÖZÖTTI SZÁM LEHET
ÍRD BE AZ ÓRÁK SZÁMÁT:

□□□

órák száma

888 - nem tudom
555 - (Nem volt megadott “alap” vagy munkaszerződésben rögzített munkaideje)
777 - válaszmegtagadó
F30. 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!
KÉRDEZŐ: A VÁLASZ 0 ÉS 168 ÓRA KÖZÖTTI SZÁM LEHET.
ÍRJD BE AZ ÓRÁK SZÁMÁT:
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□□□

órák száma

888 - nem tudom
777 –válaszmegtagadó

F31 Mivel foglalkozik vagy mit állít elő az a vállalat, szervezet, ahol dolgozik (dolgozott)?
ÍRJD BE!
......................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
888 - nem tudom
777 - válaszmegtagadó

65. KÁRTYALAP
F32 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
F33. Mi (volt) az Ön fő foglalkozásának az elnevezése?
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
888 - nem tudom
777 - válaszmegtagadó
F34. A főállásában többnyire milyen típusú munkát végez (végzett)?
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
888 - nem tudom
777 - válaszmegtagadó
F34a Milyen képzettség vagy végzettség szükséges (volt szükséges) ehhez a munkához?
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....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
888 - nem tudom
777 - válaszmegtagadó

F35. Az elmúlt 10 évben végzett valamilyen fizetett munkát külföldön legalább hat hónapig?
1 - igen
2 - nem
8 - nem tudom
7 - válaszmegtagadó

MINDENKI ESETÉBEN KÓDOLNI!
66. KÁRTYALAP
F35a A valaha volt eddigi összes munkája során volt-e olyan, ahol az ezen a kártyán szereplő
lehetőségek közül bármi is előfordult?
RÁSEGÍTŐ KÉRDÉS: „Hát még?”
MINDEGYIK ÉRVÉNYES VÁLASZT KÓDOLD!
01 Kézigép vagy egyéb szerkezet okozta rezgés
02 Fárasztó vagy fájdalmas testtartás
03 Emberek kézzel való emelése, cipelése
04 Súlyos tárgyak emelgetése, rakodása,
cipelése
05 (Egyik sem)
08 (Nem tudom)
77 – válaszmegtagadó
67. KÁRTYALAP

F35b
És a valaha volt eddigi összes munkája során volt-e olyan, ahol az ezen a kártyán szereplő lehetőségek
közül bármi is előfordult?
RÁSEGÍTŐ KÉRDÉS: „Hát még?”
MINDEGYIK ÉRVÉNYES VÁLASZT KÓDOLD!
01 02 03 04 05 -

Nagyon hangos zaj
Nagyon magas hőmérséklet
Nagyon nagy hideg
Sugárzás, mint pl. röntgensugárzás
Kemikáliák, kémiai gőzök vagy anyagok kezelése, belélegzése,
vagy azokkal való érintkezés
06 - Egyéb füst, gáz, vagy por belégzése
07 - (Egyik sem)
08 - (Nem tudom)
77 - válaszmegtagadó
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MINDENKITŐL!

F36.Volt-e valaha olyan helyzetben, hogy több mint három hónapon át munkanélküli volt és munkát
keresett?
1 - igen ---------------------- > TOVÁBB F37-RE!
2 - nem ---------------------- > UGRÁS F39-RE!
8 - nem tudom------------- > UGRÁS F39-RE!
7 - válaszmegtagadó ----- > UGRÁS F39-RE!
HA AZ ELŐZŐ KÉRDÉSRE IGENNEL VÁLASZOLT (F36=1)
F37.Az ilyen munkanélküli időszakok közül volt olyan, amelyik több mint 12 hónapig tartott?
1 - igen
2 - nem
8 - nem tudom
7 - válaszmegtagadó

F38. Volt munkanélküli az elmúlt 5 évben több mint három hónapon át?
KÉRDEZŐ: ezek a legalább 3 hónapos időszakok F36-nál
1 - igen
2 - nem
8 - nem tudom
7 - válaszmegtagadó

MINDENKITŐL!
F39. 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

68. KÁRTYALAP
F40. 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 68. 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
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08 - egyéb forrásból származó jövedelem
88 - nem tudom
77 - válaszmegtagadó
69. KÁRTYALAP
F41. 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 az69. 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

70. KÁRTYALAP
F42. 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

F43KÉRDEZŐBIZTOS KÓDOLD:
1 -A válaszadó a férjével, feleségével, partnerével él(F4=1)
2 - Nem él vele

TOVÁBB AZ F44-RE!
UGRÁS F52-RE!

71. KÁRTYALAP
F44. Mi az Ön férjének/ feleségének/ partnerének legmagasabb iskolai végzettsége?
Kérem, használja a 71. 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
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98 -egyéb, éspedig: ...................................................................
88 - nem tudom
77 - válaszmegtagadó
72. KÁRTYALAP
F45a. A következők közül mivel jellemezhető az Ön férjének /feleségének / partnerének az elmúlt 7
napja?
Melyik jellemző még?Kérem, használja a 72. 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

említi

nem
említi

nem
tudom

válaszmegtagadó

1

2

8

7

1

2

8

7

1

2

8

7

4 - munkanélküli volt, munkára várt, de nem keresett aktívan
munkát
5 - tartósan beteg vagy rokkant

1

2

8

7

1

2

8

7

6 - nyugdíjas

1

2

8

7

8 - háztartási munkát végzett, a gyerekekre vagy másokra vigyázott

1

2

8

7

9 - más

1

2

8

7

F45bkérdezőbiztos kódold:
1 - Egynél többet választott az F37a-nál
2 - Csak egyet választott az F37a-nál

TOVÁBB F45C-RE!
UGRÁS F45D-RE!

72. KÁRTYALAP MARAD!
F45c. 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
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F45d. KÉRDEZŐBIZTOS KÓDOLD az F45a alapján
1 – Partnernek van fizetett munkája(F45a=01)
2 – Partnernek nincsen fizetett munkája (F45a≠01)

TOVÁBB F47-RE!
UGRÁS F46-RA!

F46. Megkérdezhetem, hogy az elmúlt 7 napban végzett-e az Ön férje/felesége/partnere legalább egy
órás fizetett munkát?
1 –igen
2 - nem
8 - nem tudom
7 –válaszmegtagadó

TOVÁBB F47-RE!
UGRÁS F52-RE!
UGRÁS F52-RE!
UGRÁS F52-RE!

F47 CSAK AKKOR, HA A HÁZASTÁRSNAK/ PARTNERNEK VAN FIZETT MUNKÁJA
(F45d=1 VAGY F46=1)!
F47. Mi az Ön partnerének főfoglalkozása jelenleg, vagy ha most nem dolgozik, akkor mi volt a
legutolsó foglalkozása?
ÍRD LE!
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
888 - nem tudom
777 - válaszmegtagadó
F48. Az Ön partnere a főállásában többnyire milyen típusú munkát végez (végzett)?
ÍRD LE!
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
888 - nem tudom
777 - válaszmegtagadó
F49. Milyen képzettség vagy végzettség szükséges (volt szükséges) ehhez a munkához?
ÍRD LE!
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
888 - nem tudom
777 - válaszmegtagadó
F50. Jelenlegi (legutolsó) főállásában az Ön férje/felesége/partnere…
1 - alkalmazott (volt),
2 - vállalkozó (volt),
3 - a család saját vállalkozásában dolgozik (dolgozott)?
8 - nem tudom
7 - válaszmegtagadó
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F51. 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
MINDENKITŐL!
73. KÁRTYALAP
F52. 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
F53. Amikor Ön 14 éves volt, az Ön apja a főállásában...
1 - alkalmazott volt,
2 - vállalkozó volt,
3 - nem dolgozott,
4 - az apa meghalt/nem élt ugyanabban a háztartásban,
amikor a válaszoló 14 éves volt
8 - nem tudom
7 - válaszmegtagadó

TOVÁBB F54-RE!
TOVÁBB F54-RE!
 UGRÁS F56-RA!
 UGRÁS F56-RA!
 TOVÁBB F54-RE!
 TOVÁBB F54-RE!

F54. 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
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74. KÁRTYALAP
F55. Melyik leírás illik legjobban arra a munkára, amit az Ön apja végzett, amikor Ön 14 éves volt?
Kérem, használja a 74. 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,traktorvezető, halász
88 - nem tudom
77 - válaszmegtagadó
MINDENKITŐL!
75. KÁRTYALAP
F56. Mi az Ön anyjának a legmagasabb iskolai végzettsége? Kérem használja a 75. 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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F57. Amikor Ön 14 éves volt, az Ön anyja a fő állásában...
1 - alkalmazott volt,
2 - vállalkozó volt,
3 - nem dolgozott,
4 - az apa meghalt/nem élt ugyanabban a háztartásban,
amikor a válaszoló 14 éves volt
8 - nem tudom
7 - válaszmegtagadó

 TOVÁBB F58-RA!
 TOVÁBB F58-RA!
 UGRÁS F60-RA!
 UGRÁS F60-RA!
 TOVÁBB F58-RA!
 TOVÁBB F58-RA!

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

76. KÁRTYALAP
F59. Melyik leírás illik legjobban arra a munkára, amit az Ön anyja végzett, amikor Ön 14 éves volt? A
76. 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,traktorvezető, halász
88 - nem tudom
77 - válaszmegtagadó

MINDENKITŐL!
F60. 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
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8 - nem tudom
7 - válaszmegtagadó
77. KÁRTYALAP
F61. 77. KÁRTYALAP Hogyan jellemezné a származását? Kérem, válasszon legfeljebb két olyan
megjelölést erről a kártyalapról, amelyik a legjobban leírja a származását.
KÉRDEZŐ:Összesen legfeljebb két származást kódolj.
Ha a válaszadó többet ad meg, kérd meg, hogy válasszon ki a kettőt.
Ha ezt a válaszadó nem tudja megtenni, kódold az említés sorrendjében az első két választ.
EGYSZER FELTEENDŐ RÁSEGÍTŐ KÉRDÉS:„más egyéb?”
Elsőként említett származás
(CSAK EGYET KÓDOLJ)

Másodikként említett
származás (CSAK EGYET
KÓDOLJ)

01

01

02

02

03

03

04

04

05

05

06

06

07

07

08

08

09

09

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

Egyéb (LEGFELJEBB KÉT ___________________________

__________________________

SZÁRMAZÁST KÓDOLJ)
(válaszmegtagadó) 777777

777777

(Nem tudom) 888888

888888

(nincs második szármzás) -

555555

Elsőként említett származás (CSAK EGYET KÓDOLJ)
Másodikként említett származás (CSAK EGYET KÓDOLJ
brit;angol;észak-ír; skót; walesi; bangladesi; kínai; cigány/roma; indiai; ír; jamaicai; nigériai; pakisztáni;l
engyel; szomáliai;Egyéb; (ÖSSZESEN/LEGFELJEBB/KÉTFÉLE/SZÁRMAZÁST/ÍRJ/BE)
(Válaszmegtagadó)
(Nem/tudom)
(Nincsen/második/származás)
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MOST TÖLTSD KI AZ INTERJÚ BEFEJEZÉSÉNEK IDŐPONTJÁT!
KÉRDEZÉS VÉGÉNEK DÁTUMA: év
KÉRDEZÉS VÉGÉNEK IDŐPONTJA:

hó
óraperc

nap

KÖSZÖNJÜK, HOGY IDŐT SZENTELT A KÉRDÉSEK
MEGVÁLASZOLÁSÁRA!
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Kiegészítő (önkitöltős) kérdőív
Megjegyzés:
Önkitöltős változat G és W szekció kérdései most TÖLTENDŐK KI,
Oda KELL adni a VÁLASZADÓNAK, és ha KÉSZ, ELKÉRNI!

Kiegészítő önkitöltős kérdőív típusa:

□

A

B

□

C
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□

D

□

Kérdezőbiztos által kitöltött kérdőív
AZ INTERJÚ EGÉSZÉRE VONATKOZÓ KÉRDÉSEK
J1 Az interjúalany kért-e magyarázatot bármelyik kérdéshez?
1 - soha
2 - szinte soha
3 - alkalmanként
4 - gyakran
5 - nagyon gyakran
8 - nem tudom
J2 Érzékelte, hogy az interjúalany egyes kérdésekre nem szívesen válaszolt?
1 - soha
2 - szinte soha
3 - alkalmanként
4 - gyakran
5 - nagyon gyakran
8 - nem tudom
J3 Úgy érezte, hogy az interjúalany a legjobb tudása szerint válaszolt a kérdésekre?
1 - soha
2 - szinte soha
3 - alkalmanként
4 - gyakran
5 - nagyon gyakran
8 - nem tudom

J4 Mindent összevetve Ön szerint az interjúalany megértette a kérdéseket?
1 - soha
2 - szinte soha
3 - alkalmanként
4 - gyakran
5 - nagyon gyakran
8 - nem tudom
J4b Konkrétan a demokrácia megértésével és megítélésével kapcsolatos kérdésekre vonatkozóan:
milyen gyakran érezte, hogy az interjúalanynak nehézségei voltak abban, hogy különbséget
tegyen a demokráciára általánosságban, illetve kifejezetten Magyarországra vonatkozó kérdések
között?
1 - soha
2 - szinte soha
3 - alkalmanként
4 - gyakran
5 - nagyon gyakran
8 - nem tudom
J5 Volt jelen az interjúkészítés közben olyan más személy, aki zavarta az interjút?
1 –Igen ------------TOVÁBB J6-RA
2 – Nem ------------UGRÁS J7-RE
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J6 Ki volt az?
TÖBBET IS VÁLASZTHAT!
1 – férj, feleség vagy partner
2 - fia, lánya (örökbefogadott, nevelt gyermek vagy partner gyermeke is)
3 - szülő, anyós vagy após, a partner szülője, nevelő szülő
4 - más rokon
5 - más nem rokon

IGEN
1
1
1
1
1

8 – nem tudom
J7 Milyen nyelven folyt az interjú?
AZ ELŐRE MEGHATÁROZOTT ISO 639-2 KÓDOK ALAPJÁN KÓDOLD.
………………………….. KÓD
J8 Kérdezőbiztos azonosítója: ………………………………..
J9 Ha bármilyen további megjegyzése van az interjúval kapcsolatban, ide írja:
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………

KÉRDÉSEK AZÖNKITÖLTŐS KÉRDŐÍVRŐL
J10 Az ÖNKITÖLTŐS kérdőívet a válaszadó…
1 – teljesen egyedül, segítség nélkül töltötte ki--- UGRÁS J12-RE
2 – egyedül, de kis segítséggel
-- TOVÁBB J11-RE
3 – a kérdezz-felelek változatot használta? --- TOVÁBB J11-RE
J11Az Önkitöltős kérdőívet a válaszadónak önállóan, segítség nélkül kellett volna kitöltenie. Írja le,
ez miért nem sikerült?
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
J11 UTÁN VÉGE!

J12 Az ÖNKITÖLTŐS kérdőívet a válaszadó...
1 – a kérdezőbiztos jelenlétében töltötte ki
2 – később lesz begyűjtve tőle
3 – postán fogja visszaküldeni?

VÉGE
55

Kérdezőbiztos által kitöltött kérdőív
AZ INTERJÚ EGÉSZÉRE VONATKOZÓ KÉRDÉSEK
J1 Az interjúalany kért-e magyarázatot bármelyik kérdéshez?
1 - soha
2 - szinte soha
3 - alkalmanként
4 - gyakran
5 - nagyon gyakran
8 - nem tudom
J2 Érzékelte, hogy az interjúalany egyes kérdésekre nem szívesen válaszolt?
1 - soha
2 - szinte soha
3 - alkalmanként
4 - gyakran
5 - nagyon gyakran
8 - nem tudom
J3 Úgy érezte, hogy az interjúalany a legjobb tudása szerint válaszolt a kérdésekre?
1 - soha
2 - szinte soha
3 - alkalmanként
4 - gyakran
5 - nagyon gyakran
8 - nem tudom

J4 Mindent összevetve Ön szerint az interjúalany megértette a kérdéseket?
1 - soha
2 - szinte soha
3 - alkalmanként
4 - gyakran
5 - nagyon gyakran
8 - nem tudom
J4b Konkrétan a demokrácia megértésével és megítélésével kapcsolatos kérdésekre vonatkozóan:
milyen gyakran érezte, hogy az interjúalanynak nehézségei voltak abban, hogy különbséget
tegyen a demokráciára általánosságban, illetve kifejezetten Magyarországra vonatkozó kérdések
között?
1 - soha
2 - szinte soha
3 - alkalmanként
4 - gyakran
5 - nagyon gyakran
8 - nem tudom
J5 Volt jelen az interjúkészítés közben olyan más személy, aki zavarta az interjút?
1 –Igen ------------TOVÁBB J6-RA
2 – Nem ------------UGRÁS J7-RE
1

J6 Ki volt az?
TÖBBET IS VÁLASZTHAT!
1 – férj, feleség vagy partner
2 - fia, lánya (örökbefogadott, nevelt gyermek vagy partner gyermeke is)
3 - szülő, anyós vagy após, a partner szülője, nevelő szülő
4 - más rokon
5 - más nem rokon

IGEN
1
1
1
1
1

8 – nem tudom
J7 Milyen nyelven folyt az interjú?
AZ ELŐRE MEGHATÁROZOTT ISO 639-2 KÓDOK ALAPJÁN KÓDOLD.
………………………….. KÓD
J8 Kérdezőbiztos azonosítója: ………………………………..
J9 Ha bármilyen további megjegyzése van az interjúval kapcsolatban, ide írja:
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………

KÉRDÉSEK AZÖNKITÖLTŐS KÉRDŐÍVRŐL
J10 Az ÖNKITÖLTŐS kérdőívet a válaszadó…
1 – teljesen egyedül, segítség nélkül töltötte ki--- UGRÁS J12-RE
2 – egyedül, de kis segítséggel
-- TOVÁBB J11-RE
3 – a kérdezz-felelek változatot használta? --- TOVÁBB J11-RE
J11Az Önkitöltős kérdőívet a válaszadónak önállóan, segítség nélkül kellett volna kitöltenie. Írja le,
ez miért nem sikerült?
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
J11 UTÁN VÉGE!

J12 Az ÖNKITÖLTŐS kérdőívet a válaszadó...
1 – a kérdezőbiztos jelenlétében töltötte ki
2 – később lesz begyűjtve tőle
3 – postán fogja visszaküldeni?

VÉGE
2
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ÖNKITÖLTŐS KÉRDŐÍV

‘A’
VERZIÓ

VÁLASZADÓ SZÁMA:

1

Embereket jellemzünk röviden a következőkben. Kérem, olvassa el ezeket a jellemzéseket, és tegyen
X-et abba a négyzetbe, amelyik azt mutatja, hogy mennyire hasonlítanak, vagy nem hasonlítanak
ezek az emberek önre.

Mennyire hasonlít Önre ez a személy?
Nagyon
hasonlít
rám

Hasonlít
rám

□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□

Valameny.
nyire
hasonlít
rám

□
□
□
□
□
□

Egy kissé
hasonlít
rám

Nem
hasonlít
rám

□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□

Egyáltalán
nem
hasonlít
rám

□
□
□
□
□
□

A

Fontos számára, hogy új dolgokat
találjon ki, hogy kreatív legyen.
Szereti a dolgokat a saját egyéni
módján intézni.

B

Fontos számára, hogy gazdag
legyen. Azt akarja, hogy sok
pénze és drága dolgai legyenek.

C

Fontosnak tartja, hogy minden
ember egyforma bánásmódban
részesüljön. Azt gondolja, hogy
mindenkinek egyenlő lehetőséggel
kellene rendelkeznie az életben.

D

Fontos számára, hogy
megmutassa képességeit. Azt
akarja, hogy az emberek nagyra
becsüljék azért, amit tesz.

E

Fontos számára, hogy biztonságos
körülmények között éljen. Elkerül
mindent, ami veszélyezteti
biztonságát.

F

Szereti a meglepetéseket, és
szeret mindig új dolgokat csinálni.
Fontosnak tartja, hogy az ember
különféle dolgokat csináljon
életében.

G

Azt gondolja, hogy az embereknek
azt kell csinálniuk, amit mások
mondanak nekik. Azt gondolja,
hogy az embereknek mindig be
kell tartaniuk a szabályokat, akkor
is, amikor senki sem figyeli őket.

□ □ □ □ □ □

H

Fontos számára, hogy
meghallgassa azokat, akik
másmilyenek, mint ő. Még akkor
is, ha nem ért egyet velük, meg
akarja érteni őket.

I

Fontos számára, hogy szerény és
visszafogott legyen. Megpróbál
úgy élni, hogy ne vonja magára
mások figyelmét.

□ □ □ □ □ □
□ □ □ □ □ □

2

Mennyire hasonlít Önre ez a személy?
Nagyon
hasonlít
rám

J

Fontos számára, hogy jól érezze
magát. Szereti kényeztetni
magát.

K

Fontos számára, hogy saját
maga döntsön arról, hogy mit
csinál. Szeret szabad lenni és
nem függni másoktól.

L

Nagyon fontos számára, hogy
segítsen a körülötte élő
embereknek. Törődik mások
jóllétével.

M

Fontos számára, hogy nagyon
sikeres legyen. Reméli, hogy az
emberek elismerik
teljesítményeit.

N

Fontos számára, hogy a
kormány biztosítsa biztonságát
mindenfajta fenyegetéssel
szemben. Azt akarja, hogy az
állam erős legyen, hogy meg
tudja védeni polgárait.

O

Keresi a kalandokat és szeret
kockázatot vállalni. Izgalmas
életet akar élni.

P

Fontos számára, hogy mindig
megfelelően viselkedjen. El
akarja kerülni, hogy olyat
tegyen, ami más ember
szemében helytelen.

Q

Fontos számára, hogy tiszteljék
mások. Azt akarja, hogy az
emberek azt csinálják, amit
mond.
Fontos számára, hogy
becsületes legyen barátaihoz. A
hozzá közel álló embereknek
akarja szentelni életét.

R

S

Komoly meggyőződése, hogy az
embereknek óvniuk kell
környezetüket. Fontos számára,
hogy vigyázzon a környezetére.

T

A hagyományok fontosak
számára. Megpróbálja követni
azokat a szokásokat, amelyeket
a vallási vagy családi
hagyományok hagytak rá.

U

Minden lehetőséget megragad,
hogy jól érezze magát. Fontos
neki, hogy olyan dolgokat
csináljon, amelyek örömet
okoznak neki.

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

Hasonlít
rám

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

Valamenynyire
hasonlít
rám

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

Egy kissé
hasonlít
rám

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

Nem
hasonlít
rám

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

Egyáltalán
nem
hasonlít
rám

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

FOLYTASSA A KÖVETKEZŐ OLDALON A KÉRDÉSEK MEGVÁLASZOLÁSÁT!
3

Annak érdekében, hogy a jövőben tovább javíthassuk a
kérdéseinket, most végezetül néhány utolsó kérdést szeretnénk
feltenni Önnek olyan témákban, amelyek hasonlóak a korábbiakhoz.
Arra kérjük, hogy ne próbáljon meg visszaemlékezni arra, hogy
korábban mit válaszolt, hanem próbálja meg őket teljesen új
kérdésekként értelmezni.
A más országból érkezett emberek különféle okokból szeretnének letelepedni
Magyarországon. Egyeseknek régi rokoni kapcsolataik vannak. Mások munkát keresnek
vagy a családjukhoz csatlakoznak. Akadnak, akik a veszélyek elől menekülnek ide. Az első
néhány kérdés ezzel a témával foglalkozik

IS1

Ön szerint mennyire fontos a letelepedési szándék elbírálásában, hogy valaki, aki
Magyarországon kívül született, nevelkedett és él beszéljen magyarul? Kérjük, jelölje be!
Egyáltalán nem fontos

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Nagyon fontos

4

10

IS2 És mennyire fontos a lepetelepedési szándék elbírálásában az, hogy valaki, aki
Magyarországon kívül született, nevelkedett és él fehérbőrű legyen? Kérjük, jelölje be!
Egyáltalán nem fontos

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Nagyon fontos

IS3

10

És mennyire fontos a letelepedési szándék elbírálásában, hogy valaki, aki Magyarországon
kívül született, nevelkedett és elfogadja a magyarországi szokásokat? Kérjük, jelölje be!
Egyáltalán nem fontos

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Nagyon fontos

5

10

A következő néhány kérdés egy másik témával foglalkozik.
IS4

Véleménye szerint Magyarországon a politikai rendszer mennyire teszi lehetővé, hogy az
Önhöz hasonló emberek beleszóljanak abba, hogy a kormány mit csinál? Kérjük, jelölje
be!
Egyáltalán nem
Nagyon kevéssé
Valamennyire
Eléggé
Nagyon

IS5

És Ön szerint Magyarországon a politikai rendszer milyen mértékben teszi lehetővé, hogy
az Önhöz hasonló emberek befolyásolják a politikát? Kérjük, jelölje be!
Egyáltalán nem
Nagyon kevéssé
Valamennyire
Eléggé
Nagyon

Ön szerint mennyire törődnek a politikusok azzal, hogy az Önhöz hasonló emberek mit
gondolnak? Kérjük, jelölje be!
IS6

Egyáltalán nem
Nagyon kevéssé
Valamennyire
Eléggé
Nagyon

6

IS7 Érzése szerint mennyire képes Ön arra, hogy aktív szerepet vállaljon egy politikai
kérdésekkel foglalkozó csoportosulásban? Kérjük, jelölje be!
Egyáltalán
nem képes
0

Teljes
mértékben
képes
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

IS8 És mennyire bízik abban, hogy a saját képességei lehetővé teszik, hogy részt vegyen a
politikában? Kérjük, jelölje be!
Egyáltalán
nem bízik
benne
0

Teljes
mértékben
bízik benne
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

IS9 Ön személyesen mennyire érzi úgy, hogy könnyű dolog részt venni a politikában? Kérjük,
jelölje be!
Rendkívül
nehéz
0

Rendkívül
könnyű
1

2

3

4

5

6

ÉV

7

8

9

HÓNAP NAP

KÉRJÜK, ÍRJA IDE A MAI DÁTUMOT:

KÖSZÖNJÜK SZÉPEN, HOGY IDŐT SZÁNT A KÉRDŐÍV KITÖLTÉSÉRE!
Kérjük, adja oda a kitöltött kérdőívet a kérdezőbiztosnak!

7
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ÖNKITÖLTŐS KÉRDŐÍV

‘B’
VERZIÓ

VÁLASZADÓ SZÁMA:

1

Embereket jellemzünk röviden a következőkben. Kérem, olvassa el ezeket a jellemzéseket, és tegyen
X-et abba a négyzetbe, amelyik azt mutatja, hogy mennyire hasonlítanak, vagy nem hasonlítanak
ezek az emberek önre.

Mennyire hasonlít Önre ez a személy?
Nagyon
hasonlít
rám

Hasonlít
rám

□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□

Valamenynyire
hasonlít
rám

□
□
□
□
□
□

Egy kissé
hasonlít
rám

Nem
hasonlít
rám

□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□

Egyáltalán
nem
hasonlít
rám

□
□
□
□
□
□

A

Fontos számára, hogy új dolgokat
találjon ki, hogy kreatív legyen.
Szereti a dolgokat a saját egyéni
módján intézni.

B

Fontos számára, hogy gazdag
legyen. Azt akarja, hogy sok
pénze és drága dolgai legyenek.

C

Fontosnak tartja, hogy minden
ember egyforma bánásmódban
részesüljön. Azt gondolja, hogy
mindenkinek egyenlő lehetőséggel
kellene rendelkeznie az életben.

D

Fontos számára, hogy
megmutassa képességeit. Azt
akarja, hogy az emberek nagyra
becsüljék azért, amit tesz.

E

Fontos számára, hogy biztonságos
körülmények között éljen. Elkerül
mindent, ami veszélyezteti
biztonságát.

F

Szereti a meglepetéseket, és
szeret mindig új dolgokat csinálni.
Fontosnak tartja, hogy az ember
különféle dolgokat csináljon
életében.

G

Azt gondolja, hogy az embereknek
azt kell csinálniuk, amit mások
mondanak nekik. Azt gondolja,
hogy az embereknek mindig be
kell tartaniuk a szabályokat, akkor
is, amikor senki sem figyeli őket.

□ □ □ □ □ □

H

Fontos számára, hogy
meghallgassa azokat, akik
másmilyenek, mint ő. Még akkor
is, ha nem ért egyet velük, meg
akarja érteni őket.

I

Fontos számára, hogy szerény és
visszafogott legyen. Megpróbál
úgy élni, hogy ne vonja magára
mások figyelmét.

□ □ □ □ □ □
□ □ □ □ □ □

2

Mennyire hasonlít Önre ez a személy?
Nagyon
hasonlít
rám

J

Fontos számára, hogy jól érezze
magát. Szereti kényeztetni
magát.

K

Fontos számára, hogy saját
maga döntsön arról, hogy mit
csinál. Szeret szabad lenni és
nem függni másoktól.

L

Nagyon fontos számára, hogy
segítsen a körülötte élő
embereknek. Törődik mások
jóllétével.

M

Fontos számára, hogy nagyon
sikeres legyen. Reméli, hogy az
emberek elismerik
teljesítményeit.

N

Fontos számára, hogy a
kormány biztosítsa biztonságát
mindenfajta fenyegetéssel
szemben. Azt akarja, hogy az
állam erős legyen, hogy meg
tudja védeni polgárait.

O

Keresi a kalandokat és szeret
kockázatot vállalni. Izgalmas
életet akar élni.

P

Fontos számára, hogy mindig
megfelelően viselkedjen. El
akarja kerülni, hogy olyat
tegyen, ami más ember
szemében helytelen.

Q

Fontos számára, hogy tiszteljék
mások. Azt akarja, hogy az
emberek azt csinálják, amit
mond.
Fontos számára, hogy
becsületes legyen barátaihoz. A
hozzá közel álló embereknek
akarja szentelni életét.

R

S

Komoly meggyőződése, hogy az
embereknek óvniuk kell
környezetüket. Fontos számára,
hogy vigyázzon a környezetére.

T

A hagyományok fontosak
számára. Megpróbálja követni
azokat a szokásokat, amelyeket
a vallási vagy családi
hagyományok hagytak rá.

U

Minden lehetőséget megragad,
hogy jól érezze magát. Fontos
neki, hogy olyan dolgokat
csináljon, amelyek örömet
okoznak neki.

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

Hasonlít
rám

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

Valamenynyire
hasonlít
rám

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

Egy kissé
hasonlít
rám

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

Nem
hasonlít
rám

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

Egyáltalán
nem
hasonlít
rám

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

FOLYTASSA A KÖVETKEZŐ OLDALON A KÉRDÉSEK MEGVÁLASZOLÁSÁT!
3

Annak érdekében, hogy a jövőben tovább javíthassuk a
kérdéseinket, most végezetül néhány utolsó kérdést szeretnénk
feltenni Önnek olyan témákban, amelyek hasonlóak a
korábbiakhoz. Arra kérjük, hogy ne próbáljon meg
visszaemlékezni arra, hogy korábban mit válaszolt, hanem
próbálja meg őket teljesen új kérdésekként értelmezni.
A más országból érkezett emberek különféle okokból szeretnének letelepedni
Magyarországon. Egyeseknek régi rokoni kapcsolataik vannak. Mások munkát keresnek
vagy a családjukhoz csatlakoznak. Akadnak, akik a veszélyek elől menekülnek ide. Az első
néhány kérdés ezzel a témával foglalkozik

IS10 Ön szerint mennyire fontos a letelepedési szándék elbírálásában, hogy valaki, aki
Magyarországon kívül született, nevelkedett és él, beszéljen magyarul? Kérjük, jelölje be!
Egyáltalán nem fontos
Nagyon kevéssé fontos
Kevéssé fontos
Inkább nem fontos
Nem túl fontos
Nem is fontos, de nem is lényegtelen
Egy kicsit fontos
Inkább fontos
Eléggé fontos
Nagyon fontos
Rendkívül fontos

4

IS11 És mennyire fontos a letelepedési szándék elbírálásában az, hogy valaki, aki
Magyarországon kívül született, nevelkedett és él fehérbőrű legyen? Kérjük, jelölje be!
Egyáltalán nem fontos
Nagyon kevéssé fontos
Kevéssé fontos
Inkább nem fontos
Nem túl fontos
Nem is fontos, de nem is lényegtelen
Egy kicsit fontos
Inkább fontos
Eléggé fontos
Nagyon fontos
Rendkívül fontos
IS12 És mennyire fontos a letelepedési szándék elbírálásában, hogy valaki, aki Magyarországon
kívül született, nevelkedett és él, elfogadja a magyarországi szokásokat? Kérjük, jelölje
be!
Egyáltalán nem fontos
Nagyon kevéssé fontos
Kevéssé fontos
Inkább nem fontos
Nem túl fontos
Nem is fontos, de nem is lényegtelen
Egy kicsit fontos
Inkább fontos
Eléggé fontos
Nagyon fontos
Rendkívül fontos

5

A következő néhány kérdés egy másik témával foglalkozik.
IS13

Véleménye szerint Magyarországon a politikai rendszer mennyire teszi lehetővé, hogy az
Önhöz hasonló emberek beleszóljanak abba, hogy a kormány mit csinál? Kérjük, jelölje
be!
Egyáltalán nem
Nagyon kevéssé
Valamennyire
Nagyon
Teljes mértékben

IS14

És ön szerint Magyarországon a politikai rendszer milyen mértékben teszi lehetővé, hogy
az Önhöz hasonló emberek befolyásolják a politikát? Kérjük, jelölje be!
Egyáltalán nem
Nagyon kevéssé
Valamennyire
Nagyon
Teljes mértékben

Ön szerint mennyire törődnek a politikusok azzal, hogy az Önhöz hasonló emberek mit
gondolnak? Kérjük, jelölje be!
IS15

Egyáltalán nem
Nagyon Kevéssé
Valamennyire
Nagyon
Teljes mértékben
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Érzése szerint mennyire képes Ön arra, hogy aktív szerepet vállaljon egy politikai
kérdésekkel foglalkozó csoportosulásban? Kérjük, jelölje be
IS16

Egyáltalán nem képes
Kevéssé képes
Többé-kevésbé képes
Többnyire képes
Teljes mértékben képes

IS17 És mennyire bízik abban, hogy a saját képességei lehetővé teszik, hogy részt vegyen a
politikában? Kérjük, jelölje be!
Egyáltalán nem bízik
Egy kicsit bízik
Eléggé bízik
Nagyon bízik
Teljes mértékben bízik

IS18 Ön személyesen mennyire érzi úgy, hogy könnyű dolog részt venni a politikában? Kérjük,
jelölje be!
Egyáltalán nem könnyű
Valamennyire könnyű
Elég könnyű
Nagyon könnyű
Rendkívül könnyű

ÉV

HÓNAP NAP

KÉRJÜK, ÍRJA IDE A MAI DÁTUMOT:

KÖSZÖNJÜK SZÉPEN, HOGY IDŐT SZÁNT A KÉRDŐÍV KITÖLTÉSÉRE!
Kérjük, adja oda a kitöltött kérdőívet a kérdezőbiztosnak!
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