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11:00 - 11:30

Köszöntő, a kutatás bemutatása (Messing Vera, MTA TK)

11:30 - 12:30

Kérdőív és contact form bemutatása, változások (Rácz Judit, TÁRKI)

12:30 - 13:15

Ebéd

13:15 - 14:00

Contact form online teszt közösen, esetmegbeszélés

14:00 - 14:15

Kávészünet

14:15 – 16:00

Főkérdőív online teszt közösen, egyes kérdések átbeszélése

16:00 - 16:30

Terepeligazítás, csomagok átvétele (Szamaránszky Rozália, TÁRKI)

Útmutató a kérdezőknek az ESS 2019 kutatáshoz
TÁRKI Zrt.
A vizsgálatra egy 30 országra kiterjedő nemzetközi összehasonlító kutatás részeként kerül sor
Magyarországon. A kutatásban résztvevő személyeknek felkérő levelet hagyj ott.
A mintába nem csak felnőttek, hanem 15 éves és idősebb fiatalok is bekerültek. Tizenöt évesnél idősebbnek
az 2004. január 1-jén vagy korábban születetteket tekintjük. 18 év alatti fiatalok esetében a felkérő levél
alján található szülői hozzájárulást kell kitöltetni a szülővel/nevelővel.
Kérdezni csak a megadott kiválasztott személyeket lehet. Az adatokat a címkártyán találjátok.
A kutatást laptopon és tableten kérdezzük.
A kérdezés általános menete
A kérdőív kérdezés-módszertanilag, formailag és kódrendszerét tekintve is elüt a megszokottól. A kérdőívet
neked kell lekérdezned a laptop/tablet segítségével. Önkitöltős része a kérdőívnek ezúttal nincs, minden
kérdést a kérdezőnek kell feltenni és feljegyezni a válaszokat.
Szinte minden kérdéshez válaszlap tartozik. Ezek használata kötelező. Ha a kérdezett nehezen olvas, akkor
a válaszlapok a kérdezés általános szabályainak megfelelően felolvashatók, de ilyenkor is célszerű, ha követi
a válaszlapok sorrendjét, hiszen a skálás kérdéseknél a nehezen olvasó kérdezettnél is könnyíti a válaszadást,
ha látja a skálát.
Viszonylag kevés szöveges utasítás van a kérdőívben („Ha …. akkor”) de ahol van, ott ezek az utasítások is
eltérőek a megszokottól. Alaposan olvasd el ezeket az utasításokat, hogy megfelelően járj el.
Ahol szöveges választ kérünk, ott részletes leírást írj. Ha a kérdezett elfárad, vagy nem ér rá tovább, akkor
beszéljetek meg egy újabb időpontot, amikor folytathatod a kérdezést.
A kérdőív blokkjai
Blokk típusa

Kérdésblokk

Téma

Alap
Alap

A1 –A6
B1 – B43

Alap

C1 – C44

Médiafogyasztás, internethasználat, társadalmi bizalom
Politika, beleértve a politika irántiérdeklődést, bizalom, választási
vagy egyéb részvételt, párthűséget, szociálpolitikai orientációt,
bevándorlást
Szubjektív jólét, társadalmi kirekesztés, bűnözés, vallás, megélt
diszkrimináció, nemzeti és etnikai identitás, teszt-kérdések,
választási hajlandóság, EU népszavazás.
Életszakaszok; az élet kulcseseményeinek időzítése, ideális korral
kapcsolatos attitűdök, a élet kulcsfordulatainak legkorábbi és
legkésőbbi időpontjai, élet szakaszok tervezése
Szociodemográfiai háttér, beleértve: háztartás összetétele, nem,
kor, családi állapot, település, végzettség és foglalkozás
(válaszadó, partner, szülők), szervezeti tagság, jövedelem,
származás
Politikai, eljárási igazságosság; jövedelmi igazságosság; oktatási és
munkalehetőségek
méltányossága;
javak
eloszlásának
méltányossága; normatív elvekkel kapcsolatos attitűdök; az
igazságos világban való hit.
Emberi értékek skála
Teszt kérdések
Kérdezőbiztos által kitöltött kérdőív

Változó modul

D1-D32

Alap

F1 – F61

Változó modul

G1-G32

Kiegészítő
Kiegészítő
Kérdezőbiztosnak
szóló kérdések

H
I
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A kérdőív kiemelt kérdései
B14. Melyik párt listájára szavazott Ön a legutóbbi 2018. áprilisi országgyűlési választásokon?
Figyelj oda, a kérdezői utasítás szerint is a válaszkategóriákat itt TILOS FELOLVASNI, CSAK EGY VÁLASZ
LEHETSÉGES! Ezek a pártok a 2018-ben ténylegesen induló, listán szereplő pártok.
B24. Melyik ez a párt? (…amely közelebb áll Önhöz, mint a többi)
Itt viszont más pártok is szerepelnek értelemszerűen, mint az előző B14. kérdésben, és ugyanaz a párt máshol
vagy más néven is szerepelhet a B14-ben mint a B24-ben. Mivel ez is nyitott kérdés, vagyis mint ahogy a
kérdezői utasításban is láthatod itt is TILOS FELOLVASNI a válaszkategóriákat, és CSAK EGY VÁLASZ
LEHETSÉGES, neked kell jobban odafigyelni, hogy megkeresd a listában azt a pártot, szövetséget, mozgalmat
amit a válaszadó mond. Segítségül a pártokat ABC sorrendben tüntettük fel. Ha mégsem találod a listádban,
akkor a „más párt, éspedig…” választ jelölöd, és beírod a szövegdobozba azt, amit mondott a válaszadó.
C12, C14 A vallás és hátrányos megkülönböztetés kérdéseknél is figyelj arra, hogy a válaszkategóriákat TILOS
felolvasni, csak jelölnöd kell a választ. Erre a program külön figyelmeztet.
C32-34 és C35-37 és C38-40 kérdéseknél a C31-ben kódolt születési hónapok alapján különböző kérdéseket
kapnak a kérdezettek. Figyelj a hónap helyes kiválasztására. A program elvégzi aztán a kérdések ugratását.
D15a-D34a illetve D15b-D34b - a válaszadók automatikusan, véletlenszerűen sorolódnak be két, nagyjából
egyforma nagyságú csoportba, akik különböző kérdéseket kapnak.
F1. Most Önnel és a háztartásában élőkkel kapcsolatban szeretnék föltenni néhány kérdést.
A HT tábla első sorába a válaszadóra vonatkozó adatokat kell bejegyezni, majd a háztartás többi tagjaira
vonatkozóan, lehetőleg csökkenő életkorban egymás után (legidősebbel folytatva a sort a válaszadó után). A
keresztnevek beírásával könnyebben tudod ellenőrizni a helyes és teljes kitöltés eredményeit. Figyelem! Csak
az együtt élőket kell felsorolni a HT táblában.
Ha van a HT táblában olyan személy, aki a válaszadó férjének/ feleségének/ partnerének/ élettársának van
jelölve, akkor: F6. és F11 kérdés még egyszer pontosítja ennek a személynek a viszonyát (házas, elvált stb.),
a törvényes viszonyra pluszban külön is rákérdezve.
F16. Hány évig tanult eddigi életében összesen? Beleértve a nappali, esti, levelező tagozatokat, kiegészítő
képzéseket, és a kötelező iskolai oktatás éveit is. Egész évre kerekített évek kellenek. Aki most is tanul, azt
mondja meg, eddig mennyit tanult. Az is számít, ha valaki megbukott. Ha például 10 év alatt járt ki 7 osztályt,
akkor 10 évet írj be.
F19. Volt-e már valaha fizetett állása? Értsen ez alatt mindent, nem csak bejelentett, szerződéses állást, hanem
bármi olyan munkát, amiért fizetséget kapott.
F33. Mi (volt) az Ön fő foglalkozásának megnevezése: ide írj le mindent, főleg, ha pl. nincs/nem volt
munkaszerződése, közfoglalkoztatott (volt), közmunkát végez/végzett! Minél pontosabban írd le, hogy miből is
áll a munkája, mit csinál. Ez alapján utólag kódolnunk kell!
F55 és F59. kérdések: Elsősorban a vastagon szedett kategória-nevek segítségével végezzétek el a
besorolást. A példákat csak támpontnak szánták a kutatók, de előfordulhat, hogy csak elbizonytalanítják a
válaszolót. Ha nem tudjátok elvégezni a besorolást, akkor mindenképpen írjátok fel megjegyzésként a hiányzó
kategóriát a tapasztalati excelbe!!!!
A G8-tól G17-ig terjedő kérdések aszerint kerülnek lekérdezésre, hogy miként nyilatkozott a válaszadó az F42a
(illetve egyfős háztartás esetén az F40) kérdésre válaszolva arról, hogy elsősorban honnan származik a
jövedelme.
G10, G12 - ezeknél a kérdéseknél feltétlenül használni kell egy kártyalapot., amelyen a jövedelmi sávok előtt
betűjelek szerepelnek, így a válaszadók így fesztelenebbül tudnak majd nyilatkozni a jövedelmükről.
G13-G14, G17 –érdemes az elején elmagyarázni a kérdezőnek, hogy értelmezze a mutatott kártyát (0, azaz
nulla az igazságos, a skála mínuszos oldala az igazságtalanul alacsony, a pluszos pedig az igazságtalanul
magas mértékét jelöli).

Mit vigyél magaddal?
Köszönjük munkádat!

•
•
•

kérdezői igazolvány
laptop, tablet
válaszlapfüzet

•
•
•
•
•
•

címkártya
útmutatók
köszönőkártya
felkérő levelek: felnőtt és gyerek
megbízólevél
GDPR nyilatkozat

