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 Kérdés száma 
                     Témák               

Alap A1 –A10 Média, szociális biztonság 
 

 

 
Alap 

 
B1 – B40 

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

 
 

 
Alap 

 
C1 – C36 

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

 
 

 
Változó modul 
 

 
D1-D50 
 

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

 
 

 
Változó modul 
 

 
E1-E55 
 

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

 
 

 
Alap 

 
F1 – F73 

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

 
 

    
    
Kérdezőbiz-
tosnak szóló 
kérdések 

 
I szekció 

 
Kérdezőbiztosnak szánt kérdések 
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A KÉRDEZŐBIZTOS ÍRJA BE A BESZÉLGETÉS DÁTUMÁT:              /           /          (n/h/é) 
 
A KÉRDEZŐBIZTOS ÍRJA BE A KEZDÉS IDŐPONTJÁT:                                                 (24 órában) 

1. KÁRTYALAP 

A1. Egy átlagos hétköznapon összesen mennyi időt tölt tévénézéssel? Kérem, használja az 1. kártyalapot 
a válaszadáshoz! 

00 - semennyit ------------ > UGRÁS A3-RA! 
01 - kevesebbet, mint fél órát 
02 - maximum 1 órát 
03 - maximum 1 és fél órát 
04 - maximum 2 órát 
05 - maximum 2 és fél órát 
06 - maximum 3 órát 
07 - 3 óránál többet  

88 - nem tudom 
 

1. KÁRTYALAP MARAD! 

A2. És egy átlagos hétköznap a tévénézésre fordított időn belül mennyi időt tölt hírműsorok vagy politikai 
és aktuális ügyekkel foglalkozó műsorok nézésével? 
Most is ugyanazt a kártyalapot használja a válaszadáshoz! 

00 - semennyit  
01 - kevesebbet, mint fél órát 
02 - maximum 1 órát 
03 - maximum 1 és fél órát 
04 - maximum 2 órát 
05 - maximum 2 és fél órát 
06 - maximum 3 órát 
07 - 3 óránál többet  

88 - nem tudom 
 
 

MINDENKITŐL 

 

1. KÁRTYALAP MARAD! 

A3. Egy átlagos hétköznap összesen mennyi időt tölt rádióhallgatással? Most is ugyanazt a kártyalapot 
használja a válaszadáshoz!  

00 - semennyit ------------ > UGRÁS A5-RE! 
01 - kevesebbet, mint fél órát 
02 - maximum 1 órát 
03 - maximum 1 és fél órát 
04 - maximum 2 órát 
05 - maximum 2 és fél órát 
06 - maximum 3 órát 
07 - 3 óránál többet  

88 - nem tudom 
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1. KÁRTYALAP MARAD! 

A4. És egy átlagos hétköznap a rádióhallgatásra fordított idején belül mennyi időt tölt hírműsorok vagy 
politikai és aktuális ügyekkel foglalkozó műsorok hallgatásával? 

00 - semennyit  
01 - kevesebbet, mint fél órát 
02 - maximum 1 órát 
03 - maximum 1 és fél órát 
04 - maximum 2 órát 
05 - maximum 2 és fél órát 
06 - maximum 3 órát 
07 - 3 óránál többet  

88 - nem tudom 
 

MINDENKITŐL 

 

1. KÁRTYALAP MARAD! 

A5. Egy átlagos hétköznap összesen mennyi időt tölt újságolvasással? Továbbra is használja az 1. 
kártyalapot! 

 

00 - semennyit ------------ > UGRÁS A7-RE! 
01 - kevesebbet, mint fél órát 
02 - maximum 1 órát 
03 - maximum 1 és fél órát 
04 - maximum 2 órát 
05 - maximum 2 és fél órát 
06 - maximum 3 órát 
07 - 3 óránál többet  

88 - nem tudom 
  

1. KÁRTYALAP MARAD! 

 A6. És ebből az időből mennyi időt fordít politikai és aktuális ügyekkel foglalkozó cikkek olvasására?  
Továbbra is használja az 1. kártyalapot! 

00 - semennyit  
01 - kevesebbet, mint fél órát 
02 - maximum 1 órát 
03 - maximum 1 és fél órát 
04 - maximum 2 órát 
05 - maximum 2 és fél órát 
06 - maximum 3 órát 
07 - 3 óránál többet  

88 - nem tudom 
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MINDENKITŐL 
 

2. KÁRTYALAP 

 A7. Milyen gyakran használja az Internetet, a világhálót vagy az e-mailt – otthon, a munkahelyén, vagy 
más helyen – magáncélra? Kérem, használja a 2. kártyalapot a válaszadáshoz! 

00 - nincs hozzáférésem, sem otthon, sem a munkahelyemen 
01 - sohasem használom magáncélra  
02 - ritkábban, mint havonta egyszer 
03 - havonta egyszer 
04 - havonta többször is 
05 - hetente egyszer 
06 - hetente többször 
07 - minden nap 

88 - nem tudom 
 

3. KÁRTYALAP 

A8. Általánosságban Ön mit mondana? 
A legtöbb emberben meg lehet bízni, vagy inkább azt, hogy nem lehetünk elég óvatosak az emberi 
kapcsolatokban? Helyezze el véleményét a skálán, ahol a “0” azt jelenti, hogy nem lehetünk elég 
óvatosak, a “10” pedig azt, hogy a legtöbb ember megbízható.  
Kérem, használja a. 3. kártyalapot a válaszadáshoz! 

 
Nem 

lehetünk 
elég 

óvatosak 

         A legtöbb 
ember 

megbíz-
ható 

 
nem 

tudom 
 

 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88  
 

4. KÁRTYALAP 

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

 
A legtöbb 

ember 
meg 

próbálná 
kihasznál

ni 

         A legtöbb 
ember 

igyekezne 
tisztessé-
ges lenni 

 
nem 

tudom 
 

 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88  
 

5. KÁRTYALAP 

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

Az 
emberek 
inkább 
csak 

magukkal 
törődnek 

         Az 
emberek 
általában 
segítő-
készek 

 
nem 

tudom 
 

 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88  
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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 
 

8. KÁRTYALAP 

Kérem mondja meg, hogy Ön személy szerint mennyire bízik a következő intézményekben. A „0” azt jelenti, 
hogy Ön egyáltalán nem bízik az adott intézményben, a „10” pedig azt jelenti, hogy teljesen megbízik 
benne. Ön mennyire bízik meg… 
Kérem, használja a 8. kártyalapot! 

KÉRDEZŐ OLVASD FEL! 
  egyálta-

lán nem 
bízik 
meg 

         teljesen 
megbízik

nem 
tudom

B4. …a szlovak 
Országgyűlésben? 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 

B5. … a magyar 
jogrendszerben? 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 

B6. … a rendőrségben? 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 

B7. … a politikusokban? 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 

B8. … a politikai 
pártokban? 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 

B9. … az Európai 
Parlamentben? 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 

B10. … az ENSZ-ben? 
(Egyesült Nemzetek 
Szervezetében) 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 

 
B11. Manapság különböző okokból sokan nem mennek el szavazni. Ön szavazott a legutóbbi 2010 júniusi 

országgyűlési választásokon?  

1 - igen ------------------------- > B12! 
2 - nem ------------------------- > UGRÁS B13-RA! 
3 - nem szavazhatott -------- > UGRÁS B13-RA! 

8 - nem tudom ---------------- > UGRÁS B13-RA! 
 
B12. Melyik párt listájára szavazott Ön a legutóbbi 2010. júniusi országgyűlési választásokon? 

TILOS FELOLVASNI, CSAK EGY VÁLASZ LEHETSÉGES! 

01 – SNS 
02 – SDKÚ-DS (Szlovák Demokratikus és Keresztény Unió- Demokrata Párt) 
03 - SMER 
04 – Most-Híd 
05 – KDH (Kereszténydemokrata Mozgalom) 
06 – SaS (Szabadság és Szoidaritás 
07 - más párt, éspedig:……………………………. 
77 – válaszmegtagadó 
88 - nem tudom 
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MINDENKITŐL! 

Különböző módokon lehet megakadályozni a problémák kialakulását és javítani a dolgokon Szlovakiában. 
Az elmúlt 12 hónap során előfordult, hogy Ön a következő dolgok valamelyikét tette? Tehát előfordult, 
hogy… 

  igen nem nem 
tudom 

B13 …kapcsolatba lépett politikussal, kormányzati, vagy 
önkormányzati képviselővel? 1 2 8 

B14 …tevékenykedett politikai pártban vagy más politikai 
szervezetben? 1 2 8 

B15 …részt vett más szervezet vagy egyesület munkájában? 1 2 8 

B16 …viselt, vagy kihelyezett választási 
kampányjelvényeket/jelképeket? 1 2 8 

B17 …tiltakozó levelet, nyilatkozatot írt alá? 1 2 8 

B18 …részt vett törvényes, nyilvános felvonuláson? 1 2 8 

B19 …szándékosan nem vásárolt, bojkottált bizonyos 
termékeket? 1 2 8 
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B20a. Van-e olyan politikai párt, amely közelebb áll Önhöz, mint a többi? 

1 - van 
2 - nincs ------------------------- > UGRÁS B21-RE! 

8 - nem tudom ---------------- > UGRÁS B21-RE! 
 
B20b. Melyik ez a párt?  

TILOS FELOLVASNI, CSAK EGY VÁLASZ LEHETSÉGES! 

01 – SNS  
02 – SDKÚ-DS (Szlovák Demokratikus és Keresztény Unió- Demokrata Párt) 
03 - SMER 
04 – Most-Híd 
05 – KDH (Kereszténydemokrata Mozgalom) 
06 – SaS (Szabadság és Szoidaritás 
07 - más párt, éspedig:……………………………. 
77 – válaszmegtagadó ----------------- > UGRÁS B21-RE! 
88 - nem tudom -------------------------- > UGRÁS B21-RE! 

 
B20c. Mennyire szimpatizál ezzel a párttal? 

1 - teljesen 
2 - nagyrészt 
3 - nem nagyon 
4 - egyáltalán nem 

8 - nem tudom  
9 - nem kellett feltenni 

 
 

MINDENKITŐL! 

B21. Tagja Ön hivatalosan valamelyik politikai pártnak?  

1 - igen 
2 - nem ------------------------- > UGRÁS B23-RA! 

8 - nem tudom ---------------- > UGRÁS B23-RA! 

 
 
B22. Melyik pártnak a tagja? 

TILOS FELOLVASNI, CSAK EGY VÁLASZ LEHETSÉGES! 

01 – SNS  
02 – SDKÚ-DS (Szlovák Demokratikus és Keresztény Unió- Demokrata Párt) 
03 - SMER 
04 – Most-Híd 
05 – KDH (Kereszténydemokrata Mozgalom) 
06 – SaS (Szabadság és Szoidaritás 
07 - más párt, éspedig:……………………………. 
77 – válaszmegtagadó 
88 - nem tudom 

 
MINDENKITŐL! 
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9. KÁRTYALAP 

B23. A politikában az emberek gyakran beszélnek „bal-” és „jobboldalról”. Hol helyezné el önmagát ezen a 
skálán, ahol a „0” a baloldalt, a „10” a jobboldalt jelenti? Kérem, használja a 9. kártyalapot! 
 

baloldali          jobboldali nem 
tudom  

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88  
 
 
 

10. KÁRTYALAP 

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

 
teljesen 

elégedetlen 
         teljesen 

elégedett 
nem 

tudom
 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88  
 
 

10. KÁRTYALAP MARAD! 

B25. Mindent összevetve, mennyire elégedett Szlovákia jelenlegi gazdasági állapotával?  
Továbbra is használja a 10. kártyalapot! 
 

teljesen 
elégedetlen 

         teljesen 
elégedett 

nem 
tudom 

 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88  
 

10. KÁRTYALAP MARAD! 

B26. Mennyire elégedett a jelenlegi szlovák  kormány munkájával?  
Továbbra is használja a 10. kártyalapot! 
 

teljesen 
elégedetlen 

         teljesen 
elégedett 

nem 
tudom 

 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88  
 
 

10. KÁRTYALAP MARAD! 

B27. Mindent összevetve mennyire elégedett Szlovákiában a demokrácia működésével? 
Továbbra is használja a 10. kártyalapot! 
 

teljesen 
elégedetlen 

         teljesen 
elégedett 

nem 
tudom 

 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88  
 
 

11. KÁRTYALAP 

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

nagyon 
rossz 

         nagyon jó nem 
tudom

 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88  
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11. KÁRTYALAP MARAD! 

B29. Mi a véleménye az egészségügy általános állapotáról? Továbbra is használja a 11. kártyalapot! 
 

nagyon 
rossz 

         nagyon jó Nem 
tudom

 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88  
 

12. KÁRTYALAP 

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

A KIJELENTÉSEKET SORBAN OLVASD FEL! 

  teljesen 
egyet-
értek 

egyet-
értek 

egyet is 
értek, meg 

nem is   

nem 
értek 
egyet 

egyáltalán 
nem értek 

egyet 

nem 
tudom 

B30 A kormánynak lépéseket kellene 
tennie a jövedelemkülönbségek 
csökkentése érdekében. 

1 2 3 4 5 8 

B31 
Hagyni kell, hogy a meleg férfiak, 
és a leszbikus nők szabadon éljék 
az életüket melegként és 
leszbikusként úgy, ahogy akarják. 

1 2 3 4 5 8 

B32 A demokráciát fenyegető pártokat 
be kellene tiltani. 1 2 3 4 5 8 

B33 
A modern tudomány képes 
megoldani a környezeti 
problémákat. 

1 2 3 4 5 8 

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

14. KÁRTYALAP 

B35. Kérem mondja meg, hogy a külföldön élő szlovák nemzetiségűek mekkora részének engedné meg a 
betelepülést?  

  Kérem, használja a 14. kártyalapot! 

1 - sokuknak meg kellene engedni, hogy Szlovákiába jöjjenek élni 
2 - jónéhányuknak meg kellene engedni 
3 - keveseknek kellene megengedni 
4 - senkinek nem kellene megengedni 

8 - nem tudom 
7 - válaszmegtagadó 
 
14. KÁRTYALAP MARAD! 

B36. A külföldön élő nem szlovák  nemzetiségűek mekkora részének engedné meg a betelepülést? 
Továbbra is használja a 14. kártyalapot! 

1 - sokuknak meg kellene engedni, hogy Szlovákiába jöjjenek élni 
2 - jónéhányuknak meg kellene engedni 
3 - keveseknek kellene megengedni 
4 - senkinek nem kellene megengedni 

8 - nem tudom 
7 - válaszmegtagadó 
 

14. KÁRTYALAP MARAD! 

Merknad [Agnes_Ill1]: EZ 
ITT  NEM „ILLLETVE”? Így 
jó! FL 
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B37. Az Európán kívüli szegényebb országokban élő emberek mekkora részének kellene megengedni, 
hogy Szlovákiába jöjjön élni? Továbbra is használja a 14. kártyalapot! 

1 - sokuknak meg kellene engedni, hogy Szlovákiába jöjjenek élni 
2 - jónéhányuknak meg kellene engedni 
3 - keveseknek kellene megengedni 
4 - senkinek nem kellene megengedni 

8 - nem tudom 
7 - válaszmegtagadó 

 
15. KÁRTYALAP 

B38. Általában véve árt, vagy használ Szlovákia gazdaságának, hogy más országokból idejönnek élni 
emberek? Kérem, használja a 15. kártyalapot! 

árt a 
gazdaságnak 

         használ 
a gazda-
ságnak 

nem 
tu-

dom 

 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88  
16. KÁRTYALAP 

B39. Mit mondana, Szlovákia kulturális életének általában véve ártanak, vagy inkább gazdagítják, akik más 
országból idejönnek élni? Kérem, használja a 16. kártyalapot! 

ártanak a 
kulturális 
életnek 

         gazda-
gítják a 
kulturá-
lis életet 

nem 
tu-

dom 

 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88  
 

17. KÁRTYALAP 

B40. Rosszabb, vagy jobb hely lett-e Szlovákia azzal, hogy más országból idejöttek emberek élni? Kérem, 
használja a 17. kártyalapot! 

rosszabb lett          jobb 
lett 

nem 
tudom 

 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88  
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Most néhány Önnel és az Ön életével kapcsolatos kérdés következik. 

18. KÁRTYALAP 

C1. Mindent egybevetve, mennyire érzi magát boldognak? Kérem, használja a 18. kártyalapot! 
nagyon 

boldogtalan 
         nagyon 

boldog 
nem 

tudom 
 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88  

19. KÁRTYALAP 

C2. Milyen gyakran él társasági életet, jár össze, barátaival, rokonaival vagy kollégáival?  
Kérem, használja a 19. kártyalapot! 

01 - soha 
02 - ritkábban, mint havonta egyszer 
03 - havonta egyszer 
04 - havonta többször is 
05 - hetente egyszer 
06 - hetente többször 
07 - minden nap 

88 - nem tudom 
 
C3. Van-e olyan személy, akivel meg tudja beszélni személyes, legbensőbb magánügyeit? 

1 - igen, van 
2 - nem, nincs 

8 - nem tudom  
 

20. KÁRTYALAP 

C4. A hasonló korúakhoz képest Ön milyen gyakran jár társaságba? Kérem, használja a 20. kártyalapot! 

1 - sokkal ritkábban, mint mások 
2 - ritkábban, mint mások 
3 - körülbelül annyiszor, mint mások 
4 - többször, mint mások 
5 - sokkal többször, mint mások 

8 - nem tudom 

 
C5. Az elmúlt 5 évben volt-e Ön vagy háztartásának valamelyik tagja betörés 
vagy erőszakos támadás áldozata? 

1 - igen 
2 - nem 

8 - nem tudom  
 
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  
 

21. KÁRTYALAP 
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C7. Milyen gyakran aggódik amiatt, hogy esetleg betörnek a lakásába? 
Kérem, használja a 21. kártyalapot! 
1 - mindig, vagy majdnem mindig 
2 - többször előfordul 
3 - néha 
4 - soha --------------------------- > UGRÁS C9-RE! 

8 - nem tudom ------------------- > UGRÁS C9-RE! 
 
C8. Ez az aggodalom... 

1 - komoly hatással van az életére, 
2 - némi hatással van az életére, vagy 
3 - nincs hatással az életére? 

8 - nem tudom  
 
MINDENKITŐL! 

 

21. KÁRTYALAP ÚJRA! 

C9. Milyen gyakran aggódik amiatt, hogy erőszakos bűncselekmény áldozatává válik? 
Ismét használja a 21. kártyalapot! 

1 - mindig, vagy majdnem mindig 
2 - többször előfordul 
3 - néha 
4 - soha --------------------------- > UGRÁS C11-RE! 

8 - nem tudom ------------------- > UGRÁS C11-RE! 
 
C10. Ez az aggodalom... 

1 - komoly hatással van az életére, 
2 - némi hatással van az életére, vagy 
3 - nincs hatással az életére? 

8 - nem tudom  
 
 
MINDENKITŐL! 

 
Most megint Önnel kapcsolatos kérdések következnek. 
 
C15 Milyen az Ön általános egészségi állapota? (FELOLVASNI) 

1 - nagyon jó 
2 - jó 
3 - kielégítő 
4 - rossz 
5 - nagyon rossz 

8 - nem tudom  

 

C16 Akadályozza-e Önt mindennapi tevékenységében bármilyen módon 
valamilyen tartós betegség, rokkantság, rossz egészségi állapot, vagy mentális 
probléma? Ha igen, akkor milyen mértékben? 

1 - igen, nagyon 
2 - igen, bizonyos mértékig 
3 - nem 

8 - nem tudom  
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C17 Van-e olyan vallás vagy vallási felekezet, amelyhez tartozónak tekinti magát? 

1 - igen, van 
2 - nincs ------------------------ > UGRÁS C19-RE! 

8 - nem tudom ---------------- > UGRÁS C19-RE! 
 
 
 
 
C18 Melyikhez? 
 
   Keresztény – nem specifikált 01 

   Római katolikus  02 

   Evangélikus 03 

   Görög katolikus  04 

   Pravoszláv 05 

   Jehova tanúi 06 

   Zsidó 07 

   Muszlim 08  

   Hindu 09   MENJEN A C21-RE 

   Buddhista 10 

   Egyéb protestáns (ÍRJA BE)________________________ 11 

   Egyéb katolikus (ÍRJA BE)________________________ 12  

    Egyéb keresztény (ÍRJA BE)________________________ 13 

   Egyéb keleti (ÍRJA BE)________________________ 14 

  
 

C19-ET AKKOR KÉRDEZD, HA A C17-NÉL NINCS, VAGY NEM TUDOM/NINCS VÁLASZ VOLT (C17= 2, 7, 8): 

 
C19 Tekintette magát valaha is valamilyen  valláshoz vagy felekezethez tartozónak? 

1 - igen 
2 - nem ------------------------- > UGRÁS C21-RE! 

8 - nem tudom ---------------- > UGRÁS C21-RE! 
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C20  Melyikhez? 
 
   Keresztény – nem specifikált 01 

   Római katolikus  02 

   Evangélikus 03 

   Görög katolikus 04 

   Pravoszláv 05 

   Jehova tanúi 06 

    Zsidó 07 

   Muszlim 08  

   Hindu 09          
   Buddhista 10 

   Egyéb protestáns (ÍRJA BE)________________________ 11 

   Egyéb katolikus (ÍRJA BE)________________________ 12  

    Egyéb keresztény (ÍRJA BE)________________________ 13 

   Egyéb keleti (ÍRJA BE)________________________ 14 

   

 
  
 
 

MINDENKITŐL! 
 

23. KÁRTYALAP 

 C21. Függetlenül attól, hogy Ön tartozik-e valamelyik egyházhoz vagy felekezethez, mennyire tartja 
vallásosnak magát? Kérem, használja a 23. kártyalapot!  

egyálta-
lán nem 
vallásos 

         nagyon 
vallásos 

nem 
tudom

 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88  

24. KÁRTYALAP 

C22. Az olyan különleges alkalmaktól eltekintve, mint az esküvők és a temetések, mostanában milyen 
gyakran vesz részt vallási szertartásokon? Kérem, használja a 24. kártyalapot! 
01 - minden nap 
02 - hetente többször 
03 - hetente egyszer 
04 - havonta legalább egyszer 
05 - csak nagyobb vallási ünnepeken 
06 - ritkábban 
07 - soha 

88 - nem tudom 
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24. KÁRTYALAP MARAD! 

C23. A vallási szertartásokon való részvételt leszámítva milyen gyakran szokott Ön imádkozni - ha szokott 
egyáltalán? Továbbra is használja a 24. kártyalapot! 

01 - minden nap 
02 - hetente többször 
03 - hetente egyszer 
04 - havonta legalább egyszer 
05 - csak nagyobb vallási ünnepeken 
06 - ritkábban 
07 - soha 

88 - nem tudom 
 
C24 Olyan csoport tagjának tartja-e magát, amelyet hátrányos megkülönböztetés ér ma Szlovákiában? 

1 - igen 
2 - nem ------------------------- > UGRÁS C26-RA! 

8 - nem tudom ---------------- > UGRÁS C26-RA! 
7 - válaszmegtagadó -------- > UGRÁS C26-RA! 

 
C25 Mi alapján éri hátrányos megkülönböztetés az Ön csoportját? 
KÉRDEZZ RÁ: „És még milyen alapon?” 

TILOS FELOLVASNI, TÖBB  VÁLASZ IS LEHETSÉGES! 
 

 említi nem 
említi 

nem 
tudja 

01 - bőrszín vagy faji hovatartozás 1 2 
02 - nemzetiség 1 2 
03 - vallás 1 2 
04 - nyelv 1 2 
05 - etnikai csoport 1 2 
06 - életkor 1 2 
07 - nem 1 2 
08 - szexualitás 1 2 
09 - fogyatékosság 1 2 

10 - egyéb, éspedig:.................................. 1 2 

8 

 
 

MINDENKITŐL! 

C26 Ön szlovák állampolgár? 

1 - igen ------------------ > UGRÁS C28-RA! 
2 - nem  

8 - nem tudom  
 
C27 Ön milyen állampolgárságú? 

................................................. 

88 - nem tudom  
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MINDENKITŐL! 

C28 Ön Szlovákiában született?  

1 - igen -------------------------- > UGRÁS C31-RE! 
2 - nem  

8 - nem tudom ---------------- > UGRÁS C31-RE! 
 
C29 Melyik országban született? 
 

................................................. 

88 - nem tudom  
 
C30. Melyik évben telepedett le Szlovákiában ? 
 

.................................................ÍRJA BE AZ ÉVET 

8888 - nem tudom  
 

MINDENKITŐL! 

C31 Milyen nyelven vagy nyelveken beszél leggyakrabban otthon? 

KÉRDEZŐ! MAXIMUM 2 NYELVET ÍRHAT BE! 
 

................................................. 

................................................. 

888 - nem tudom 
 
C32 Tartozik Ön valamelyik szlovákiai etnikai kisebbségi csoporthoz? 

1 - igen  
2 - nem  

8 - nem tudom  
 

C33. Az Ön édesapja Szlovákiában született?  
KÉRDEZŐ:  
Az „édesapa” alatt bármilyen jogi felügyeletet gyakorló gondviselőt, örökbefogadót, 
mostohaapát vagy nevelőapát kell érteni. 

1 - igen -------------------------- > UGRÁS C35-RE! 
2 - nem  

8 - nem tudom ---------------- > UGRÁS C35-RE! 
 
 
 
C34. Melyik országban született  az Ön édesapja? 

.............................................. 

88 - nem tudom  
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MINDENKITŐL! 
C35. Az Ön édesanyja Szlovákiában született? 

KÉRDEZŐ:  
Az „édesanya” alatt bármilyen jogi felügyeletet gyakorló gondviselőt, örökbefogadót, 
mostohaanyát vagy nevelőanyát kell érteni. 

1 - igen -------------------------- > UGRÁS D1-RE! 
2 - nem  

8 - nem tudom ---------------- > UGRÁS D1-RE! 
 
C36. Az Ön édesanyja melyik országban született? 
 

............................................... 

88 - nem tudom  
 
MINDENKITŐL   
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Most más témájú kérdések következnek.  
 
Most arról szeretném megkérdezni, hogy mennyire tartja elítélendők a következő viselkedéi 
formákat. 
   
 

25. KÁRTYALAP 

Kérem, e válaszlap segítségével mondja meg, mennyire elítélendő… FELOVASNI…  
 
 

 

 

Egyálta-
lán nem 
elítélen-

dő 

Egy 
kicsit 

elítélen-
dő 

Elítélen-
dő 

Nagyon 
elítélendő 

Nem 
tudom 

D1  ...ha valaki túlzott, vagy hamis 
kárigényt jelent be a biztosítónak?  1 2 3 4 8 

D2 
 

...ha olyan dolgot vásárolni, amiről 
úgy gondoljuk, lehet, hogy lopott? 1 2 3 4 8 

D3 
 

 
...ha valaki olyan közlekedési 
szabálysértést követ el, mint 
például a gyorshajtás, vagy 
áthajtani a piros jelzésen  
?  

1 2 3 4 8 

 
 
 
 
 
 

26. KÁRTYALAP 

Tegyük fel, hogy az alábbiak közül Ön valamelyiket elkövetné Szlovákiában. 
Kérem, e válaszlap segítségével mondja meg, hogy mekkora a valószínűsége annak, hogy elkapnák és 
megbüntetnék, ha... 

      
 

 

 

Egyálta-
lán nem 
valószí-

nű 

Nem túl 
valószí-

nű 
Valószí-

nű 
Nagyon 

valószínű 
Nem 

tudom 
       
D4  ... túlzott, vagy hamis kárigényt 

jelentene be a biztosítónak? 1 2 3 4 8 

       
D5 
 

... olyan dolgot vásárolna, amiről 
azt gondolja, lehet, hogy lopott? 1 2 3 4 8 

       
D6 
 

...olyan közlekedési 
szabálysértést követne el, mint 
például a gyorshajtás, vagy 
áthajtani a piros jelzésen  
? 

1 2 3 4 8 
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Most a szlovák rendőrséggel kapcsolatban következik néhány kérdés.  

27. KÁRTYALAP 

D7. Mindent figyelembe véve, amit a rendőrségtől elvárunk jól vagy rosszul végzik a munkájukat? 
 
 

                                                                        Nagyon jól 1 

                                                                                     Jól 2 

   Sem jól, sem pedig rosszul 3 

   Rosszul 4  

   Nagyon rosszul 5 

   (Nem tudom) 8  

 
MINDENKITŐL   

D8. Az utóbbi két évben előfordult, hogy Szlovákiában megkereste Önt a rendőrség, megállította, vagy 
bármilyen okból kapcsolatba lépett Önnel?  
 

 
   Igen 1 TOVÁBB A D9-RE 

   Nem 2         
     UGRÁS A D10-RE 
   (Nem tudom) 8 
    
 
 

CSAK AKKOR KÉRDEZD, HA A VÁLASZADÓT A RENDŐRSÉG MEGKERESTE, MEGÁLLÍTOTTA, 
VAGY BÁRMILYEN OKBÓL KAPCSOLATBA LÉPETT VELE (D8=01) 

28. KÁRTYALAP 

 
D9. Mennyire volt elégedetlen vagy elégedett azzal, ahogy Önnel bántak, amikor legutóbb ilyen történt?  
 Válasszon a kártyán szereplő válaszlehetőségek közül. 

 
    Nagyon elégedetlen  1 

    Elégedetlen 2 

    Elégedett is meg nem is 3 

    Elégedett 4 

    Nagyon elégedett 5 

    (Nem tudom) 8 
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MINDENKITŐL   

Most néhány kérdés következik arról, hogy vajon a rendőrség Szlovákiában egyenlően 
kezeli-e a bűncselekmények áldozatait. Kérem, az Ön által hallottak avagy saját 
tapasztalatai alapján válaszoljon. 
Kérem, válaszoljon saját tapasztalata vagy a másoktól hallottak alapján. 

29. KÁRTYALAP 

D10.  Amikor az áldozatok feljelentést tesznek, Ön szerint a rendőrség rosszabbul bánik a gazdagokkal 
vagy a szegényekkel, vagy egyenlően bánnak velük?  Válasszon a kártyán szereplő válaszlehetőségek 
közül.  
.  
 

1 - A gazdagokkal rosszabbul bánnak 
2 - A szegényekkel rosszabbul bánnak 
3 - Egyenlően bánnak a gazdagokkal és a szegényekkel 

8 - Nem tudom  
 

30. KÁRTYALAP 

D11. Amikor az áldozatok fejlentést tesznkek, Ön szerint a rendőrség rosszabul bánik egyesekkel a  faji 
vagy etnikai hovatartozásuk miatt, vagy egyenlően bánnak velük? Válasszon a kártyán szereplő 
válaszlehetőségek közül.  

1 - Rosszabbul bánnak a nem szlovak emberekkel (azokkal az emberekkel, akik a szlovak többségi 
társadalomtól eltérő faji vagy etnikai csoporthoz tartoznak). 

2 - Rosszabbul bánnak a szlovak emberekkel (azokkal, akik Szlovákiában a többségi társadalomhoz 
tartoznak). 

3 - Mindenkivel egyenlően bánnak faji vagy etnikai hovatartozástól függetlenül. 

8 - Nem tudom  
 
 

31. KÁRTYALAP 

D12. Az Ön által hallottak vagy saját tapasztalatai alaján mennyire gondolja sikeresnek a rendőrséget 
Szlovákiában az erőszakos vagy erőszakkal fenyegető bűncselekmények megelőzésében? Kérem 
válasszon a 31.kártyalapon szereplő válaszlehetőségek közül, ahol a „0” jelenti azt, hogy nagyon 
sikertelen, a „10” pedig, hogy nagyon sikeres.  
  
               Nagyon                                         Nagyon  (Nem               
               sikertelen                                 sikeres  tudom)                           
 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10       88  
 

31. KÁRTYALAP MARAD! 

D13. Ön szerint mennyire sikeres a rendőrség a betörők elfogásában Szlovákiában? ? Kérem ismét 
használja a 31. kártyalapot!  
 
               Nagyon                                                 Nagyon  (Nem               
               sikertelen                                          sikeres  tudom)                         
 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10       88  
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32. KÁRTYALAP 

D14.  Ha erőszakos bűncselekmény történne az Ön lakóhelyének közelében és kihívnák a rendőrséget, 
akkor mennyire  lassan vagy gyorsan érnének a helyszínre? Kérem, használja ezt a kártyalapot , ahol a  
„00" azt jelenti, hogy nagyon lassan, és az  „10" azt jelenti, hogy nagyon gyorsan. 
               Nagyon                                         Nagyon  (Nem               
               lassan                                 gyorsan  tudom)                           
 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10       88  
 
       (Erőszakos bűncselekmény vagy betörés nem  fordul elő a lakóhelyemen)        55 
 
 
 
 
Most a következő néhány kérdés arra vonatkozik, amikor a rendőrség olyan bűncselekményekkel 
foglalkozik, mint a betörés vagy a testi sértés. A következő pár kérdéshez nincs kártyalap.  
 
D15.    Az Ön által hallottak vagy saját tapasztalatai alaján Szlovákiában a rendőrség általában milyen 
gyakran kezeli az embereket tisztelettel … FELOLVASNI... 

 
    …egyáltalán nem gyakran, 1 

    nem túl gyakran, 2 

    gyakran, 3 

    vagy, nagyon gyakran? 4 

    (Nem tudom) 8 

 
 
 
 
 
D16   Ön szerint a rendőrség körülbelül milyen gyakran hoz igazságos, pártatlan döntéseket a különböző 
esetekben?  Ön szerint… FELOLVASNI... 

 
    …egyáltalán nem gyakran, 1 

    nem túl gyakran, 2 

    gyakran, 3 

    vagy, nagyon gyakran? 4 

    (Nem tudom) 8 

 
 
D17  Ön szerint Szlovákiában a rendőrség általában milyen gyakran indokolja meg döntéseit, tetteit ha arra 
kérik őket?  Ön szerint… FELOLVASNI... 
 

    …egyáltalán nem gyakran, 1 

    nem túl gyakran, 2 

    gyakran, 3 

    vagy, nagyon gyakran? 4 

    (Soha senki sem kéri meg a rendőrséget  
arra, hogy indokolja meg a döntéseit  
vagy a cselekdeteit.)                5 

    (Nem tudom) 8 
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Most néhány kérdés következik az Ön rendőrséggel szembeni kötelességeiről Magyarországon. 
Kérem, használja ezt a kártyalapot, ahol a „00" azt jelenti, hogy egyáltalán nem kötelessége, és a 
„10" azt jelenti, hogy teljes mértékben a kötelessége.  

33. KÁRTYALAP 

Mennyire kötelessége … FELOLVASNI…  
 

 
 

34. KÁRTYALAP 

Használja ezt a válaszlapot és kérem, mondja meg , hogy mennyire ért vagy nem ért egyet a következő 
állításokkal a rendőrséggel kapcsolatban Szlovákiában.   
OLVASD FEL AZ EGYES ÁLLÍTÁSOKAT ÉS KÓDOLD A VÁLASZOKAT A TÁBLÁZATBAN! 
 
   

Teljesen 
egyetért 

 
 

Egyetért 

Egyet is 
ért, meg 
nem is  

 
 

Nem ért 
egyet 

 
Egyálta-
lán nem 
ért egyet 

 
(Nem 

tudom) 

        
D21 Általában a rendőrség 

ugyanazt tekinti 
helyesnek vagy 
helytelennek, amit én.  
 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
8 

        
D22 A rendőrség olyan értékek 

mellett áll ki, amelyek a 
hozzám hasonló emberek 
számára fontosak. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
8 

        
D23 Általában helyesnek 

tartom azt, ahogy a 
rendőrség eljár. 
 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
8 

D24 
 

A rendőrség döntéseit, 
cselekedeteit túlságosan 
befolyásolják a politikai 
pártok és politikusok. 
 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
8 

  Egyálta-
lán nem 
köteles-
ségem 

 

         Teljes 
mértékben 
kötelesség

em  

 (Nem 
tu-

dom) 

D18 …támogatni a rendőrség  
döntéseit, még akkor is ha 
nem  ért egyet velük? 
 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 

D19 …engedelmeskedni a 
rendőrség utasításának, 
még akkor is, ha  nem  
érti azokat, vagy nem ért 
egyet velük? 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 

D20 …  engedelmeskedni a 
rendőrség 
utasításának,még akkor 
is, ha az nem tetszik 
Önnek? 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
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Végül pedig egy utolsó kérdés a rendőrségről. 
 

35. KÁRTYALAP 

D25. Ön szerint a rendőrség Szlovákiában milyen gyakran vesztegethető meg? Kérem válasszon a 
kártyalapon szereplő válaszlehetőségek közül, ahol a „0” jelenti, hogy soha, a „10” pedig, hogy mindig.  
 

 
 

Soha 
 

          
   
Mindig 

 
(Nem 

tudom) 

    00 01 02 03 04 05 06 07 08 09     10 88 
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Most néhány kérdést fogok feltenni a magyar bíróságokkal kapcsolatban, melyek olyan 
bűncselekményekkel foglalkoznak, mint a betörés vagy a testi sértés. Ismét az Ön által 
hallottak, vagy személyes tapasztalatai alapján válaszoljon.    
 

36. KÁRTYALAP 

 
D26. Mindnet figyelémbe véve, amit a bíróságoktól elvárunk, Ön szerint jól, vagy rosszul végzik a 
munkájukat? Válasszon a kártyán szereplő válaszlehetőségek közül.  
 

                                                                        Nagyon jól 1 

                                                                                      Jól 2 

   Sem jól, sem pedig rosszul 3 

   Rosszul 4  

   Nagyon rosszul 5 

   (Nem tudom) 8  

 

    

37. KÁRTYALAP 

D27. Ön szerint a bíróságok milyen gyakran hibáznak úgy, hogy hagyjáka bűnöst szabadon távozni? 
 Használja a 37. kártyalapot, ahol a „0” jelenti azt, hogy soha, a „10” medig, hogy mindig.  
  

 
 

Soha 
 

          
   
Mindig 

 
(Nem 

tudom
) 

    00 01 02 03 04 05 06 07 08 09     10 88 
  

37. KÁRTYALAP MARAD! 

D28. Ön szerint milyen gyakran hoznak a bíróságok igazságos, pártatlan ítéleteket a rendelkezésükre álló 
bizonyítékok alapján?  Továbbra is használja a 37. kártyalapot.  
  

  

 
 

Soha 
 

          
   
Mindig 

 
(Nem 

tudom
) 

    00 01 02 03 04 05 06 07 08 09     10 88 
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Mi az esélye annak Szlovákiában, hogy valakit bűnösnek találnak olyanért, amit el sem követett? 
 
 

38. KÁRTYALAP 

D29. Tegyük fel, hogy két embert – egy gazdagot és egy szegényt -megvádolnak a bíróságon egy olyan 
bűncselekménnyel amelyet nem követtek el. A kártyalap segítségével mondja meg, hogy kit fognak 
nagyobb valószínűséggel bűnösnek találni.  
. 

1 - A gazdag embert nagyobb valószínűséggel találják bűnösnek 
2 - A szegény embert nagyobb valószínűséggel találják bűnösnek 
3 - Mindkettőt ugyanakkora valószínűséggel találják bűnösnek 

8 - Nem tudom  
 
 

39. KÁRTYALAP 

D30. Tegyük fel, hogy két különböző faji/etnikai hovatartozású embert megvádolnak a bíróságon egy 
olyan bűncselekménnyel amelyet nem követtek el.  A 39. kártyalapon szereplő válaszlehetőségek 
segítségével mondja meg,  Ön szerint valószínűleg melyikőjüket találnak bűnösnek. 

 
A szlovák többségi társadalomtól eltérő faji vagy etnikai csoporthoz tartozó embert 

nagyobb valószínűséggel találják bűnösnek 
 1 

A szlovák többségi társadalomhoz tartpzó embert nagyobb valószínűséégel találják 
bűnösnek

 2 

Mindkettőt ugyanakkor valószínűséggel találják bűnösnek 
 3 

 
                                                        (Nem tudom)  

 
 8 

 
 

Végül pedig egy utolsó kérdés a bíróságról. 
  

40. KÁRTYALAP 

 
 D31. Ön szerint a bíróságok Szlovákiában milyen gyakran vesztegethetőek meg?  
  
 

 
Soha 

 

          
  Mindig 

 
(Nem 

tudom) 
    00 01 02 03 04 05 06 07 08 09     10 88 
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41. KÁRTYALAP 

A 41. kártyalap segítségével kérem, mondja meg, mennyire ért, vagy nem ért egyet a következő állításokkal a 
mai Szlovákiára vonatkozóan.  
 
OLVASD FEL AZ EGYES ÁLLÍTÁSOKAT ÉS KÓDOLD A VÁLASZOKAT A TÁBLÁZATBAN! 
 
 
 
 

  
Teljesen 
egyetért 

 
 

Egyetért 

Egyet is 
ért, meg 
nem is  

 
 

Nem ért 
egyet 

 
Egyálta-
lán nem 
ért egyet 

 
(Nem 
tudo
m)         

D32 A bíróságok általában a 
gazdag és befolyásos 
emberek érdekeit védik a 
hétköznapi emberekével 
szemben.  
 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
8 

        
D33 
 

A törvénysértőket a 
mainál sokkal 
szigorúbban kellene 
büntetni.  

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
8 

        
D34 
 

Mindenkinek kötelessége 
elfogadni a bíróság 
jogerős ítéletét.  
 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
8 

        
D35 Minden törvényt 

szigorúan be kellene 
tartani. 
 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
8 

        
D36 Helyesen cselekedni 

néha azzal jár, hogy 
megszegjük a törvényt.  
 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
8 

D37 A bíróságok döntéseit, 
cselekedeteit túlságosan 
befolyásolják a politikai 
pártok és politikusok. 
 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
8 
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42. KÁRTYALAP 

 
D38. Az emberek különbözőképpen vélekednek arról, hogy milyen büntetést kell kiszabni az 

elkövetőkre. 
 

Vegyünk például egy 25 éves férfit, akit másodszorra találnak bűnösnek betörésért. 
 

 Ön szerint az alábbi ítéletek közül melyiket kellene kapnia? Kérem, használja ezt a válaszlapot.  
 

KÉRDEZŐNEK: Ha a válaszadó egynél több ítéletet jelöl meg, akkor a legalacsonyabb kódszámút 
jegyezd fel. Az 1-es a legalacsonyabb, az 5-ös a legmagasabb kódszám. 
 
Ha a válaszadó megkérdezi, hogy mi a felfüggesztett büntetés vagy közmunka, kérjük, olvassa fel: 
 
„ A felfüggesztett börtönbüntetést csak akkor kell letölteni, ha a felfüggesztés ideje alatt az elkövető 
újabb bűncselekményt követ el, vagy más egyéb feltételeket szeg meg.”  
 
„ A közmunka egy olyan börtönbüntetéstől vagy pénzbírságtól ELTÉRŐ ítélet, ahol az elkövetőnek a 
közösség érdekeit szolgáló feladatot vagy feladatokat kell végrehajtania.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AKKOR KÉRDEZD, HA A BÖRTÖNBÜNTETÉST VÁLASZOLTA (D38=01) 

43. KÁRTYALAP 

D39. Az ezen a válaszlapon szereplő időtartamok közül melyik közelíti meg legjobban azt, amit Ön 
szerint börtönben kellene töltenie? Kérem, használja a 43. kártyalapot.  
 
   1-3 hónap 01 

   4-6 hónap 02 

   7– 11 hónap 03 

   Kb. 1 év 04 

   Kb. 2 év 05 

   Kb. 3 év 06 

   Kb. 4 év 07 

   Kb. 5 év 08  

   6-10 év 09 

   Több mint 10 év 10 

             (Nem tudom)       88 
 

Börtönbüntetés  1 TOVÁBB A D39-RE 

Felfüggesztett 

börtönbüntetés 

2  

Pénzbírság  3  

Társadalmi munka 4  UGRÁS A D40 ELŐTTI 
BEVEZETŐRE 

Egyéb ítélet 5  

(Nem tudom) 8  
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MINDENKITŐL   

Most néhány kérdés következik arról, hogy mit tenne, ha Ön lenne az egyetlen szemtanúja egy 
bűncselekménynek. 
  
 
D40.     Képzelje el, hogy az utcán azt látja, hogy valakit a földre löknek és ellopják a pénztárcáját. 
Mennyire valószínű, hogy felhívná a rendőrséget? 
 
 … FELOLVASNI … 
 
   Egyáltalán nem valószínű, 1 

   nem túl valószínű, 2 

   valószínű, 3 

   vagy nagyon valószínű? 4 

   (Nem tudom) 8 

 
  
 
 
D41.   Hajlandó lenne-e azonosítani az elkövetőt? 
 

 KÉRDEZŐ! OLVASD FEL! 

 
   Egyáltalán nem lenne hajlandó, 1 

   nem nagyon lenne hajlandó, 2 

   hajlandó lenne, 3 

   vagy nagyon hajlandó lenne? 4 

   (Nem tudom) 8 
 

 

D42.    És mennyire lenne hajlandó tanúskodni a vádlott ellen a bíróság előtt?  
 

KÉRDEZŐ! OLVASD FEL! 

  
 
   Egyáltalán nem lenne hajlandó, 1 

   nem nagyon lenne hajlandó, 2 

   hajlandó lenne, 3 

   vagy nagyon hajlandó lenne? 4 

   (Nem tudom) 8 
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Most néhány kérdés következik olyan dolgokról, amelyet Ön már lehet, hogy már tett  
.  

44. KÁRTYALAP 

A 44. kártyalap segítségével kérem, mondja meg, hogy az alábbi dolgokat milyen gyakran tette az elmúlt 5 
év során? Milyen gyakran…? … FELOLVASNI … 
 

 

 Soha 
Egy-
szer Kétszer 

3 vagy 4 -
szer 

5 vagy 
annál 
több-
ször 

(Nem 
tudom) 

        
D43  …jelentett be túlzott, vagy 

hamis kárigényt a 
biztosítónak? 

1 2 3 4 5 8 

        
D44 
 

...vásárolt valamit, amiről azt 
gondolta, lehet hogy lopott? 1 2 3 4 5 8 

        
D45 
 

...követett el közlekedési 
kihágást, például gyorshajtást, 
vagy áthajtást a piros 
jelzésen? 
 

1 2 3 4 5 8 

 

 

 

 

 
 
 

* * NINCS E MODUL! * * 
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MINDENKITŐL!  

F1. Most Önnel és a háztartásában élőkkel kapcsolatban szeretnék föltenni néhány kérdést. 
 
Saját magát – és a gyermekeket – is bele számítva, hányan élnek állandó jelleggel itt együtt egy 
háztartásban? 

......................................................... fő 

88 - nem tudom 
 
 

A KÖVETKEZŐ TÁBLÁZATBA KÓDOLJA A VÁLASZADÓRA VONATKOZÓ VÁLASZOKAT (CSAK 
AZ F2/F3 KÉRDÉSRE ADOTT VÁLASZOKAT), MAJD A  HÁZTARTÁS TÖBBI TAGJÁRA 
VONATKOZÓ VÁLASZOKAT (F2-TŐL F-4 KÉRDÉSIG), CSÖKKENŐ ÉLETKOR SZERINT (A 
LEGIDŐSEBB AZ ELSŐ.) 

 
HASZNOS LEHET A HÁZTARTÁS EGYES TAGJAINAK NEVÉT VAGY NEVÜK KEZDŐBETŰJÉT IS 
HASZNÁLNI A KÓDOK MELLETT 

 
 
F2. KÓDOLD A NEMET! 
 
F3. És melyik évben született Ön/Ő?  

8888 - nem tudom 
 
 

45. KÁRTYALAP  

F4. Milyen rokoni kapcsolatban  van vele? Kérem, használja a 45. 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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Csökkenő korrendben (először a legidősebb) ------------------------------  

Személy  01 
(válaszadó) 

02 
 

03 
 

04 
 

05 
 

06 
 

Nem kötelező:  
Keresztnév vagy 
kezdőbetű  

      

F2 Nem        
Férfi 1 1 1 1 1 1 
Nő 2 2 2 2 2 2 
       

F3 Születési év                         

       
F4 Kapcsolat       
Férj/feleség/partner  01 01 01 01 01 
Gyermek (beleértve  
mostoha, 
örökbefogadott, 
fogadott, partner 
gyermeke) 

 02 02 02 02 02 

Szülő, após/anyós, 
partner szülei, 
mostohaszülő 

 03 03 03 03 03 

Testvér (beleértve 
mostoha, 
örökbefogadott, 
gondozásba vett) 

 04 04 04 04 04 

Egyéb rokon  05 05 05 05 05 
Egyéb nem-rokon  06 06 06 06 06 
(Nem tudom.)  88 88 88 88 88 

 
Személy  07 08 09 10 11 12 
Nem kötelező:  
Keresztnév vagy 
kezdőbetű  

      

       
F2 Nem        
Férfi 1 1 1 1 1 1 
Nő 2 2 2 2 2 2 
       

F3 Születési év                         

       
F4 Kapcsolat       
Férj/feleség/partner 01 01 01 01 01 01 
Gyermek (beleértve  
mostoha, 
örökbefogadott, 
fogadott, partner 
gyermeke) 

02 02 02 02 02 02 

Szülő, após/anyós, 
partner szülője, 
mostohaszülő 

03 03 03 03 03 03 

Testvér (beleértve 
mostoha, 
örökbefogadott, 
gondozásba vett) 

04 04 04 04 04 04 

Egyéb rokon 05 05 05 05 05 05 
Egyéb nem-rokon 06 06 06 06 06 06 
(Nem tudom.) 88 88 88 88 88 88 
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F5.  KÉRDEZŐ A HÁZTARTÁS TÁBÁZATBAN KÓDOLD:     
 

VÁLASZADÓ FÉRJÉVEL/FELESÉGÉVEL/PARTNERÉVEL ÉL EGYÜTT               1  TOVÁBB F6-RA          

   (1-es kód volt F4-nél)            
                                                                            MINDEN MÁS ESETBEN              2  UGRÁS F7-RE   
 
 

46. KÁRTYALAP  
F6.   Az imént azt mondta, hogy a férjével/feleségével/partnerével él együtt. Az ezen a kártyán szereplő 
leírások közül melyik illik a kapcsolatukra? 
 

Nős/férjezett 01 

 
TOVÁBB F7-RE

                                  Partnerkapcsolatban él  (férfivel/ nővel) 03 

 
UGRÁS F8-RA 

 

Elvált 06 

(Nem tudom) 88 

TOVÁBB F7-RE

 
 
 
F7.   Élt valaha a partnerével, házasság nélkül? 
   Igen 1  

   Nem 2     
   (Nem tudom) 8 
   (Válaszmegtagadó) 7 
 
 
 
 

MINDENKITŐL!  

F8.    Volt valaha válása? 
 
   Igen 1  

   Nem 2     
   (Nem tudom) 8 
   (Válaszmegtagadó) 7 
 
 
F9.  KÉRDEZŐ KÓDOLD F5 alapján 
 
VÁLASZADÓ FÉRJÉVEL/FELESÉGÉVEL/PARTNERÉVEL ÉL EGYÜTT           

   (1-es kód volt F5-nél)           1  TOVÁBB F10-RE 

                                                                            MINDEN MÁS ESETBEN              2  UGRÁS F11-RE  

 
 
F10.  KÉRDEZŐ KÓDOLD: 
 
    VÁLASZADÓ ÉLETTÁRSI KAPCSOLATBAN 1 TOVÁBB F11-RE 
                                               (3-as vagy 4-es kód volt F6-nál)  
                                                                             
                                                                    MINDEN MÁS ESETBEN        2  UGRÁS F12-RE 
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CSAK AKKOR KÉRDEZD, HA NEM ÉL EGYÜTT FÉRJÉVEL/FELESÉGÉVEL/PARTNERÉVEL 
VAGY ÉLETTÁRSI KAPCSOLATBAN VAN 

 
 
 

47. KÁRTYALAP  
F11. Ez a kérdés az Ön hivatalos családi állapotára vonatkozik, nem arra, hogy akivel él, avagy sem. 
A kártyán szereplő leírások közül melyik jellemzi most az Ön hivatalos családi állapotát? 
 

CSAK EGY VÁLASZT KÓDOLJ: RANGSOR KÓD 
 
  

Nős/férjezett 01 

 

 

Elvált 04 

Özvegy 05 
Egyik sem  (SOSEM házasodott vagy regisztrálta élettársi 

kapcsolatát) 06 

(Nem tudom) 88 

 

 

 
F12.   KÉRDEZŐBIZTOS A HÁZTARTÁS TÁBLA ALAPJÁN KÓDOLD: 

1 - a válaszadónak van otthon élő gyermeke (F4=02) ---------- >        1   UGRÁS AZ F13a-RA 
 2 - nincs otthon élő gyermeke                                       2    TOVÁBB F13-RA 

 
 
F13.   Élt-e valaha saját vagy nevelt gyermek az Ön háztartásában? 

1 - igen 
2 - nem 

8 - nem tudom  
 

MINDENKITŐL!  

F13a. Van vezetékes telefon itt a lakásában? 

KÉRDEZŐBIZTOSNAK: A „LAKÁSÁBAN” KIFEJEZÉS ALATT A VÁLASZADÓ SAJÁT HÁZÁT, 
LAKÁSÁT VAGY A LAKÁSON (HA NEM SAJÁTJA) BELÜLI SAJÁT LAKRÉSZÉT ÉRTJÜK! 

1 - igen 
2 - nem 

8 - nem tudom  
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48. KÁRTYALAP  
F14. Melyik kifejezés illik leginkább arra a környékre, ahol lakik? Kérem, használja a 48. kártyalapot! 

1 - nagyváros 
2 - nagyváros elővárosa 
3 - város vagy kisváros 
4 - falu vagy község 
5 - tanya 

8 - nem tudom 
7 - válaszmegtagadó 

49. KÁRTYALAP  

 
F15. Mi az Ön legmagasabb iskolai végzettsége? Kérem, használja az 49. kártyalapot! 
 

1. Befejezetlen első fokozat az általános iskolában 

2. Befejezetlen  második fokozat az általános iskolában 

3. Befejezett második fokozat az általános iskolában, tanulmányok (kurzusok) az általános műveltség 

kiegészítésére 

4. Gyakorlati iskola 

5. Átképzési tanfolyamok (kurzusok) 

6. Szakiskolák, szakközépiskolakola érettségi nélkül, szakiskola érettségi nélkül 

7. Szakközépiskola  érettségivel, szakiskola érettségivel 

8. 8 éves gimnázium, 4 éves gimnázium 

9. Felépítményi  

10. Kiegészítő pedagógiai tanulmányok 

11. Érettségi utáni minősítő (kvalifikációs) tanulmányok 

12. Érettségi utáni szakosító (specializáló) tanfolyam, tánckonzervatórium, konzervatórium 

13. Szakközépiskola – 6 éves képzés  

14. Felsőbb szaktanulmányok 

15. Bakalár tanulmányok 

16. Mesteri/doktori és mérnöki tanulmányok 

17. Mesterfokozatú továbbképzés, állami rigorózus vizsga, kiegészítő pedagógiai tanulmányok, 

továbbképző tanár tanfolyam 

18. Doktorandusz tanulmányok 

5555  Egyéb 

8888  Nem tudom 
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MINDENKITŐL!  

F16. Hány évig tanult összesen? Beleértve a nappali, esti, levelező tagozatokat, kiegészítő képzéseket, és 
a kötelező iskolai oktatás éveit is. 

KÉRDEZŐBIZTOSNAK: A VÁLASZT ÉRTELEMSZERŰEN KEREKÍTSD EGÉSZ ÉVRE. 

KÉRDEZŐ! HA A NÉGY ÉVES KÉPZÉST 2 ÉV ALATT VÉGZI EL, AKKOR 2-T KELL BEÍRNI. DE 
HA A NÉGY ÉVES KÉPZÉST 6 ÉV ALATT VÉGZI EL, AKKOR 4-T KELL BEÍRNI. 

 [ideértve a tankötelezettség éveit is] 

......................................................... év 

88 - nem tudom 
 
 
50. KÁRTYALAP  

F17a. A következők közül melyikkel jellemezhető az, amit Ön az elmúlt 7 napban csinált? Melyik jellemző 
még?  A válaszadáshoz használja az 50. válaszlapot.  
 
TÖBB VÁLASZ LEHET, KÓDOLD AZ ÖSSZESET! 

 említi nem 
említi 

nem 
tudom 

1 - dolgoztam, fizetett munkát végeztem (vagy átmenetileg nem, pl. 
szabadság miatt) (alkalmazottként, vállalkozóként, a családi 
vállalkozásban) 

1 2 8 

2 - tanultam (amit nem a munkáltató fizetett) (akár a szabadság alatti időt 
is beleértve)  1 2 8 

3 - munkanélküli voltam és aktívan munkát kerestem 1 2 8 
4 - munkanélküli voltam, munkára vártam, de nem kerestem aktívan 

munkát 1 2 8 

5 - tartósan beteg vagy rokkant    
6 - nyugdíjas 1 2 8 
7 -katonai vagy civil szolgálat   1 2 8 
8 - háztartási munkát végeztem, a gyerekekre vagy másokra vigyáztam 1 2 8 
9 - más 1 2 8 
 
 
 
F17b. KÉRDEZŐ KÓDOLD: 
 

1 - HA EGYNÉL TÖBBET VÁLASZTOTT AZ F17a-NÁL ------------ >TOVÁBB F17C-RE! 
2 - HA CSAK EGYET VÁLASZTOTT AZ F17a-NÁL ------------ >UGRÁS F17d-RE! 
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50. KÁRTYALAP  MARAD! 

F17c. És az alábbi lehetőségek közül melyik jellemzi legjobban az elmúlt 7 napját? Továbbra is használja 
az 50. 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 
07 - katonai vagy civil szolgálat 
08 - háztartási munkát végeztem, a gyerekekre vagy másokra vigyáztam 
09 - más 

88 - nem tudom 
 
F17d. KÉRDEZŐBIZTOS KÓDOLD: 
Ha F17c meg van válaszolva, karikázza be az alábbiakban ugyanazt a kódot, mint FŐ 

TEVÉKENYSÉGET. 
Ha F17c NINCS megválaszolva, másolja ide az F17a-nál megadott kódot, mint FŐ 
TEVÉKENYSÉGET. 
    

    dolgoztam, pénzért (vagy átmenetileg) (alkalmazottként,  
   vállalkozóként, a családi vállalkozásban) 01  
   tanultam (vagy vakációztam) (amiért nem fizetett munkáltató) 02  
   munkanélküli voltam és aktívan munkát kerestem 03   
   munkanélküli voltam,  munkára vártam, de nem kerestem  
   aktívan munkát 04  
   tartósan beteg vagy rokkant  05  
   nyugdíjas  06  
   katonai vagy civil szolgálat   07  
   háztartási munkát végeztem, a gyerekekre vagy másokra  
   vigyáztam 08  
   (egyéb) 09  
   (Nem tudom)   88  

     
F17e. KÉRDEZŐBIZTOS AZ F17a ALAPJÁN KÓDLD: 
 

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 ----------------- TOVÁBB F19-RE 

8 - nem tudom 
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F19. Volt-e már valaha fizetett állása?  

1 - volt --------------------------- > TOVÁBB F20-RA 
2 - nem, nem volt------------- > UGRÁS F36-RA! 

8 - nem tudom --------------- > UGRÁS F36-RA! 
 
F20. Melyik évben volt utoljára állása? 

..................................................... év 

8888 - nem tudom 
 
 

KÉRDEZŐBIZTOSNAK: HA A VÁLASZADÓNAK JELENLEG IS  VAN FIZETETT MUNKÁJA (F17=1 
VAGY F18= 1), AKKOR AZ F21- F34A KÉRDÉSEKRE  A JELENLEGI MUNKÁJÁVAL 
KAPCSOLATBAN VÁLASZOLJON;  

HA JELENLEG NINCS FIZETETT  MUNKÁJA, DE MÁR VOLT VALAHA, (F19=1) AKKOR AZ F21- F34A 
KÉRDÉSEKRE  AZ UTOLSÓ MUNKÁJÁVAL KAPCSOLATBAN VÁLASZOLJON. 
 

KÉRDEZŐBIZTOSNAK: Ha a válaszadónak egynél több munkája van, akkor azzal kapcsolatban 
válaszoljon, amelyik a legtöbb munkaórát teszi ki hetente. Ha két teljesen egyező óraszámú munkája van, 
akkor pedig azzal kapcsolatban válaszoljon, amelyik a kettő közül jobban fizet. 

 
 
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! 
 
 
F22. Hány alkalmazottja van/volt Önnek? 

................................................ alkalmazottak száma 

88888 - nem tudom 

VÁLASZ UTÁN UGORJ AZ F24-RE! 

 
 

F23-CSAK AKKOR HA NEM VÁLLALKOZÓ (VOLT) (F21≠ 2) 

F23. Milyen munkaszerződése van/volt? 

1 -  határozatlan idejű------------------------------------------------------------- > UGRÁS F24-RE! 
2 -  határozott időre szóló -------------------------------------------------------- > TOVÁBB F23a-RA! 
 

3 - nincs /nem volt szerződése ---------------------------- > TOVÁBB F23a-RA 
8 - nem tudom ------------------------------------------------ > TOVÁBB F23a-RA 
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F23A-T-CSAK AKKOR KÉRDEZD HA A VÁLASZADÓNAK HATÁROZOTT IDEJŰ VAGY 
SEMMILYEN SZERZŐDÉSE NEM VOLT (F23≠ 1) 

F23a.  Amikor dolgozni kezdett, Ön szerint ezt munkaadója minek tekintette? … FELOLVASNI … 
 
   …12 hónapnál rövidebb határozott idejű munkaviszonynak 1 
 

   12 hónapig vagy annál tovább tartó határozott idejű 

     munkaviszonynak 2 

   vagy, állandó munkaviszonynak? 3 

   (Egyéb) 4 

   (Nem tudom) 8 

 

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 

 

 

F25. Vannak-e / voltak-e Önnek beosztottjai a főállásában? 
1 - igen  
2 - nem ------------------------ > UGRÁS F27-RE! 

8 - nem tudom --------------- > UGRÁS F27-RE! 
 
F26. Hány beosztottja van/volt? 

................................................. beosztottak száma 

88888 - nem tudom 
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MINDENKITŐL AKINEK VAN/VOLT FIZETETT ÁLLÁSA!  

51. KÁRTYALAP  

Mennyire teszi/tette lehetővé a munkahelyén a főnökség, hogy… 

KÉRDEZŐ OLVASD FEL! 

 egyálta-
lán nem  
tudom/ 
tudtam  
befo-

lyásolni 

         csak 
tőlem 
függ/
füg-
gött 

nem 
tudom

F27. …döntsön a napi 
munkája 
megszervezéséről?  

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 

F28. …a szervezet/cég 
tevékenységét 
érintő döntéseket 
befolyásolja?  

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 

F28a. …megválassza 
vagy 
megváltoztassa 
saját 
munkatempóját? 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 

 
 
F29. Mennyi (mennyi volt) az Ön „alap” vagy munkaszerződésben rögzített heti munkaideje (a főállásában), 
nem számítva a fizetett vagy nem fizetett túlórákat?  

ÍRJD BE AZ ÓRÁK SZÁMÁT: 

................................................ órák száma 

888 - nem tudom 
 
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! 

ÍRJD BE AZ ÓRÁK SZÁMÁT: 

................................................ órák száma 

888 - nem tudom 

 

F31. Mivel foglalkozik vagy mit állít elő az a vállalat, szervezet, ahol dolgozik 
(dolgozott)? 

ÍRJD BE! 

...................................................................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

888 - nem tudom 
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52. 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 
 
F33. Mi (volt) az Ön fő foglalkozásának az elnevezése? 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

888 - nem tudom 
 
 
F34. A főállásában többnyire milyen típusú munkát végez (végzett)? 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

888 - nem tudom 
 
F34a.   Milyen képzettség vagy végzettség szükséges (volt szükséges) ehhez a munkához? 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

888 - nem tudom 
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53. KÁRTYALAP  

F34b.   A kártyán szereplő indokok közül melyik áll legközelebb a fő indokhoz, amiért otthagyta előző 
munkaadóját? 

KÉRDEZŐ CSAK EGY VÁLASZT KÓDOLJ! 

       
   Jobb állást talált 01 

   Úgy döntött, saját vállakozásba kezd/egyéni vállalkozó lesz 02 

   Lejárt a szerződése  03 

   Leépítették/elbocsátották  04 
   A munkaadó tevékenysége megszűnt 05 

   Saját/családi vállakozás megszűnése, eladása 06 

   Betegség vagy rokkantság 07 

   Nyugdíjazás 08 

   Személyes vagy családi okok 09 

   Egyéb 10 

   Sosem hagyta ott munkaadóját 11 

   (Nem tudom) 88 

 
F35.   Az elmúlt 10 évben végzett valamilyen fizetett munkát külföldön legalább hat hónapig? 

1 - igen  
2 - nem  

8 - nem tudom  
 

 

MINDENKITŐL! 

F36.   Volt-e valaha olyan helyzetben, hogy több mint három hónapon át munkanélküli volt és munkát 
keresett? 

1 - igen  
2 - nem ---------------------- > UGRÁS F39-RE! 

8 - nem tudom ------------- > UGRÁS F39-RE! 
 
 
F37.   Az ilyen munkanélküli időszakok közül volt olyan, amelyik több, mint 12 hónapig tartott? 

1 - igen  
2 - nem  

8 - nem tudom  
 
 
 
 
F38.   Volt munkanélküli az elmúlt 5 évben több mint három hónapon át? 

KÉRDEZŐBIZTOSOK: ezek a legalább 3 hónapos időszakok F36-nál 

1 - igen  
2 - nem  

8 - nem tudom  
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MINDENKITŐL! 

F39.   Ön tagja-e, vagy volt-e valaha tagja szakszervezetnek? Most is tag vagy csak az volt? 

1 - igen, tagja vagyok 
2 - igen, tagja voltam 
3 - nem, és nem is voltam 

8 - nem tudom  
 

54. 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 54. kártyalapot! 

01 - bérek vagy fizetések 
02 - vállalkozásból (kivéve mezőgazdaság) szerzett jövedelem 
03 - mezőgazdasági vállalkozásból szerzett jövedelem 
04 - nyugdíjak 
05 - munkanélküli / jövedelempótló segély  
06 - társadalombiztosítási juttatás (pl. családi pótlék, GYES) vagy bármilyen más forrásból szociális 

segély, ösztöndíj 
07 - befektetésből, megtakarításból, biztosításból vagy ingatlan - hasznosításból származó jövedelem 
08 - egyéb forrásból származó jövedelem 

88 - nem tudom  
77 - válaszmegtagadó 
 

55. 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 a 55. válaszlapot, válassza az Önnek legmegfelelőbb oszlopot: heti, havi vagy éves 
bontásban. 

01 - J 06 - S 
02 - R 07 - K 
03 - C 08 - P 
04 - M 09 - D 
05 - F 10 - H 

88 - nem tudom  
77 - válaszmegtagadó 

 

56. KÁRTYALAP 

F41a.  A háztartás jövedelmének kb. mekkora hányadát teremti elő Ön? Kérem, használja ezt a 
válaszlapot.  
 
   Semmit 01 

   Nagyon keveset 02 

   A felénél kevesebbet 03 

   Körülbelül a felét 04 

   A felénél többet 05 
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   Nagy részét 06 

   Mindet 07 

   (Nem tudom) 88 

   (Válaszmegtagadó) 77 

 
 
 
 
 

57. 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  
 

58. KÁRTYALAP 

F43.   Ha valamilyen okból Ön komoly anyagi nehézségbe kerülne, és pénzt kellene kölcsön kérnie ahhoz, 
hogy a kiadásait fedezni tudja, mennyire lenne ez nehéz az Ön számára? 

1 - nagyon nehéz lenne 
2 - elég nehéz lenne 
3 - se nem könnyű, se nem nehéz 
4 - elég könnyű lenne 
5 - nagyon könnyű lenne 

8 - nem tudom  
 

F44 KÉRDEZŐBIZTOS KÓDOLD:  
 

1 - A válaszadó a férjével, feleségével, partnerével él (F5=1) 
2 – Minden más esetben -------------------------- > UGRÁS F58-RA! 

 
 

59. KÁRTYALAP 

F45.   Mi az Ön férjének/ feleségének/ partnerének legmagasabb iskolai végzettsége? Kérem, használja a 
59. kártyalapot! 
 

1 - Befejezetlen első fokozat az általános iskolában 

2 - Befejezetlen  második fokozat az általános iskolában 

3 - Befejezett második fokozat az általános iskolában, tanulmányok (kurzusok) az általános műveltség 4 

kiegészítésére 

4 - Gyakorlati iskola 

5 - Átképzési tanfolyamok (kurzusok) 

6 - Szakiskolák, szakközépiskolakola érettségi nélkül, szakiskola érettségi nélkül 

7 - Szakközépiskola  érettségivel, szakiskola érettségivel 

8 - 8 éves gimnázium, 4 éves gimnázium 

9 - Felépítményi  
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10 - Kiegészítő pedagógiai tanulmányok 

11 - Érettségi utáni minősítő (kvalifikációs) tanulmányok 

12 - Érettségi utáni szakosító (specializáló) tanfolyam, tánckonzervatórium, konzervatórium 

13 - Szakközépiskola – 6 éves képzés  

14 - Felsőbb szaktanulmányok 

15 - Bakalár tanulmányok 

16 - Mesteri/doktori és mérnöki tanulmányok 

17 - Mesterfokozatú továbbképzés, állami rigorózus vizsga, kiegészítő pedagógiai tanulmányok, 

továbbképző tanár tanfolyam 

18 - Doktorandusz tanulmányok 

5555  Egyéb 

8888  Nem tudom 

 

60. KÁRTYALAP 

F46a.   A következők közül mivel jellemezhető az Ön férjének /feleségének / partnerének az elmúlt 7 
napja?  
Melyik jellemző még? Kérem, használja a 60. kártyalapot! 

TÖBB VÁLASZ LEHET, KÓDOLD AZ ÖSSZESET! 
 Emlí-

ti 
nem 

említi 
nem 
tu-

dom 
1 - dolgozott, fizetett munkát végzett (vagy átmenetileg nem, pl. 

szabadság miatt) (alkalmazottként, vállalkozóként, a családi 
vállalkozásban) 

1 2 8 

2 - tanult (amit nem a munkáltató fizetett) (akár a szabadság 
alatti időt is beleértve) 1 2 8 

3 - munkanélküli volt és aktívan munkát keresett 1 2 8 
4 - munkanélküli volt, munkára várt, de nem keresett aktívan 

munkát 1 2 8 

5 - tartósan beteg vagy rokkant 1 2 8 
6 - nyugdíjas 1 2 8 
7 - katonai vagy civil szolgálat   1 2 8 
8 - háztartási munkát végzett, a gyerekekre vagy másokra 

vigyázott 1 2 8 

9 - más 1 2 8 
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F46b KÉRDEZŐBIZTOS KÓDOLD: 
1 - Egynél többet választott az F46a-nál,-------- > TOVÁBB AZ F46c-RE!  
2 - Csak egyet választott az F46a-nál ------------ > UGRÁS F47-RE! 

 

60. KÁRTYALAP MARAD! 

F46c.   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 
07 - katona vagy civil szolgálat 
08 - háztartási munkát végzett, a gyerekekre vagy másokra vigyázott 
09 - más 

88 - nem tudom 
 

 
 

HA NINCS  FIZETETT MUNKÁJA (F46a= 02-09, 88) 

 F47.  Megkérdezhetem, hogy az elmúlt 7 napban végzett-e az Ön férje/felesége/partnere legalább egy 
órás fizetett munkát? 

1 - igen  
2 - nem ------------------------- > UGRÁS F58-RA! 

8 - nem tudom ---------------- > UGRÁS F58-RA! 
  
 

F48 CSAK AKKOR, HA F46a ALAPJÁN A HÁZASTÁRSNAK/ PARTNERNEK VAN FIZETT 
MUNKÁJA (F46a=1 VAGY F47=1)! 

  
F48.   Mi az Ön partnerének főfoglalkozása jelenleg, vagy ha most nem dolgozik, akkor mi volt a legutolsó  

foglalkozása?  

ÍRD LE! 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

888 - nem tudom 
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F49.   Az Ön partnere a főállásában többnyire milyen típusú munkát végez (végzett)?  

ÍRD LE! 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

888 - nem tudom 

F50.   Milyen képzettség vagy végzettség szükséges (volt szükséges) ehhez a munkához? 

ÍRD LE! 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

888 - nem tudom 
 
F51.  Jelenlegi (legutolsó) főállásában az Ön férje/felesége/partnere… 

1 - alkalmazott (volt), ------------------------------------------------------------- > UGRÁS F53-RA! 
2 - vállalkozó (volt), --------------------------------------------------------------- > UGRÁS F52-RE! 
3 - a család saját vállalkozásában dolgozik (dolgozott)? --------------- > UGRÁS F53-RA! 

8 - nem tudom --------------------------------------------------------------------- > UGRÁS F53-RA! 
 
 
F52. Hány alkalmazottja van/volt az Ön partnerének? 

........................................... alkalmazottak száma 

88888 - nem tudom 

VÁLASZ UTÁN UGORJ AZ F57-RE! 

 

F53-AT, AKKOR, HA F46a ALAPJÁN A HÁZASTÁRSNAK/ PARTNERNEK VAN FIZETETT 
MUNKÁJA (F46a=1 VAGY F47=1) 

 
F53.   Vannak-e / voltak-e az Ön partnerének beosztottjai? 

1 - igen 
2 - nem ------------------------ > UGRÁS F57-RE! 

8 - nem tudom --------------- > UGRÁS F57-RE! 
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F54.  Hány beosztottja van /volt az Ön partnerének? 

................................................ beosztottak száma 

88888 - nem tudom 

F57.   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 
 
MINDENKITŐL! 

61. KÁRTYALAP 

F58.   Mi az Ön apjának a legmagasabb iskolai végzettsége?  
 

1 - Befejezetlen első fokozat az általános iskolában 

2 - Befejezetlen  második fokozat az általános iskolában 

3 - Befejezett második fokozat az általános iskolában, tanulmányok (kurzusok) az általános műveltség 4 

kiegészítésére 

4 - Gyakorlati iskola 

5 - Átképzési tanfolyamok (kurzusok) 

6 - Szakiskolák, szakközépiskolakola érettségi nélkül, szakiskola érettségi nélkül 

7 - Szakközépiskola  érettségivel, szakiskola érettségivel 

8 - 8 éves gimnázium, 4 éves gimnázium 

9 - Felépítményi  

10 - Kiegészítő pedagógiai tanulmányok 

11 - Érettségi utáni minősítő (kvalifikációs) tanulmányok 

12 - Érettségi utáni szakosító (specializáló) tanfolyam, tánckonzervatórium, konzervatórium 

13 - Szakközépiskola – 6 éves képzés  

14 - Felsőbb szaktanulmányok 

15 - Bakalár tanulmányok 

16 - Mesteri/doktori és mérnöki tanulmányok 

17 - Mesterfokozatú továbbképzés, állami rigorózus vizsga, kiegészítő pedagógiai tanulmányok, 

továbbképző tanár tanfolyam 

18 - Doktorandusz tanulmányok 

5555  Egyéb 

8888  Nem tudom 

 



 49 

F59.   Amikor Ön 14 éves volt, az Ön apja a főállásában... 

1 - alkalmazott volt, --------------------------------------------------- > UGRÁS F61-RE! 
2 - vállalkozó volt,------------------------------------------------ TOVÁBB F60-RA! 
3 - nem dolgozott, ----------------------------------------------------- > UGRÁS F64-RE! 

4 - az apa meghalt/nem élt ugyanabban a háztartásban,  
amikor a válaszoló 14 éves volt ------------------------------- > UGRÁS F64-RE! 

8 - nem tudom  --------------------------------------------------------- > UGRÁS F62-RE! 
 
 
F60.   Hány alkalmazottja volt az Ön apjának? 

1 - egy sem 
2 - 1 és 24 között  
3 - 25 vagy több 

8 - nem tudom  
7 - válaszmegtagadó  
9 - nem kellett feltenni 
 
VÁLASZ UTÁN TOVÁBBUGRÁS F62-RE! 

 
 

F61 CSAK AKKOR, HA A VÁLASZADÓ APJA ALKALMAZOTT VOLT (F59=1) 

F61.   Voltak-e az Ön apjának beosztottjai (amikor Ön 14 éves volt)? 

1 - igen 
2 - nem 

8 - nem tudom  
 
HA AZ APA DOLGOZOTT, VAGY NEM TUDJA, HOGY DOLGOZOTT-E.  

F62 CSAK AKKOR HA A VÁLASZADÓ APJA DOLGOZOTT VAGY NEM TUDJA (F59= 1, 2 VAGY 8) 

F62.  Mi volt az Ön apjának a fő foglalkozása? 

ÍRD LE! 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

888 - nem tudom 
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62. KÁRTYALAP  

F63.  Melyik leírás illik legjobban arra a munkára, amit az Ön apja végzett, amikor Ön 14 éves volt?  
Kérem, használja a 62. kártyalapot! 

01 - diplomás szakemberek  
Pl.:orvos, tanár, mérnök, művész, könyvvizsgáló 

02 - diplomás vezető hivatalnokok  
Pl.: bankár, vállalati vezető, magas rangú köztisztviselő,állami hivatalnok, szakszervezeti 
hivatalnok 

03 - irodai és közvetítői foglalkozások 
Pl.: titkár, személyi asszisztens/titkár, könyvelő, irodavezető 

04 - értékesítéssel foglalkozók 
Pl.: értékesítési vezető, üzlet tulajdonos, bolti eladó, biztosítási ügynök 

05 - szolgáltatóiparban dolgozók  
Pl.: étterem tulajdonos, rendőr, pincér, gondozó, fodrász, fegyveres erők tagjai, katona 

06 - nem diplomás szakemberek, technikusok, mesteremberek 
Pl.: autószerelő, szerszámkészítő, villanyszerelő 

07 - szakmunkások 
Pl.: buszvezető, ács, lakatos, pék 

08 - segédmunkások 
Pl.: segédmunkás, hordár, gyárban segédmunkás 

09 - mezőgazdasági dolgozók 
 Pl.:farmer, földműves,tarktorvezető, halász  

88 - nem tudom 
 

MINDENKITŐL!  
 

63. KÁRTYALAP  

F64.  Mi az Ön anyjának a legmagasabb iskolai végzettsége? Kérem, használja a 63. kártyalapot! 
 

1 - Befejezetlen első fokozat az általános iskolában 

2 - Befejezetlen  második fokozat az általános iskolában 

3 - Befejezett második fokozat az általános iskolában, tanulmányok (kurzusok) az általános műveltség 4 

kiegészítésére 

4 - Gyakorlati iskola 

5 - Átképzési tanfolyamok (kurzusok) 

6 - Szakiskolák, szakközépiskolakola érettségi nélkül, szakiskola érettségi nélkül 

7 - Szakközépiskola  érettségivel, szakiskola érettségivel 

8 - 8 éves gimnázium, 4 éves gimnázium 

9 - Felépítményi  

10 - Kiegészítő pedagógiai tanulmányok 

11 - Érettségi utáni minősítő (kvalifikációs) tanulmányok 

12 - Érettségi utáni szakosító (specializáló) tanfolyam, tánckonzervatórium, konzervatórium 

13 - Szakközépiskola – 6 éves képzés  

14 - Felsőbb szaktanulmányok 

15 - Bakalár tanulmányok 

16 - Mesteri/doktori és mérnöki tanulmányok 
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17 - Mesterfokozatú továbbképzés, állami rigorózus vizsga, kiegészítő pedagógiai tanulmányok, 

továbbképző tanár tanfolyam 

18 - Doktorandusz tanulmányok 

5555  Egyéb 

8888  Nem tudom 

 

F65.  Amikor Ön 14 éves volt, az Ön anyja a fő állásában... 

1 - alkalmazott volt, -------------------------------------------------------- > UGRÁS F67-RE! 
2 - vállalkozó volt,  
3 - nem dolgozott, ---------------------------------------------------------- > UGRÁS F70-RE! 

4 - az anya meghalt/nem élt ugyanabban a háztartásban,  
amikor a válaszoló 14 éves volt ------------------------------------ > UGRÁS F70-RE! 

8 - nem tudom -------------------------------------------------------------- > UGRÁS F68-RA! 
 
 
F66.  Hány alkalmazottja volt az Ön anyjának (amikor Ön 14 éves volt)? 

1 - egy sem 
2 - 1 és 24 között  
3 - 25 vagy több 

8 - nem tudom  
VÁLASZ UTÁN UGRÁS F68-RA! 

 
F67 CSAK AKKOR, HA A VÁLASZADÓ ANYJA ALKALMAZOTT VOLT (F65=1) 

F67.  Voltak-e az Ön anyjának beosztottjai (amikor Ön 14 éves volt)? 

1 - igen 
2 - nem 

8 - nem tudom  
 

F68 CSAK AKKOR, HA AZ ANYA DOLGOZOTT VAGY NEM TUDJA (F65=1, 2 VAGY 7, 8) 

F68.  Mi volt az Ön anyjának a főfoglalkozása ? 

ÍRD LE 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

888 - Nem tudom 
 
 



 52 

64. KÁRTYALAP  

F69. Melyik leírás illik legjobban arra a munkára, amit az Ön anyja végzett, amikor Ön 14 éves volt? A 64. 
kártyalapról válasszon!  

01 - diplomás szakemberek  
Pl.:orvos, tanár, mérnök, művész, könyvvizsgáló 

02 - diplomás vezető hivatalnokok  
Pl.: bankár, vállalati vezető, magas rangú köztisztviselő,állami hivatalnok, szakszervezeti 
hivatalnok 

03 - irodai és közvetítői foglalkozások 
Pl.: titkár, személyi asszisztens/titkár, könyvelő, irodavezető 

04 - értékesítéssel foglalkozók 
Pl.: értékesítési vezető, üzlet tulajdonos, bolti eladó, biztosítási ügynök 

05 - szolgáltatóiparban dolgozók  
Pl.: étterem tulajdonos, rendőr, pincér, gondozó, fodrász, fegyveres erők tagjai, katona 

06 - nem diplomás szakemberek, technikusok, mesteremberek 
Pl.: autószerelő, szerszámkészítő, villanyszerelő 

07 - szakmunkások 
Pl.: buszvezető, ács, lakatos, pék 

08 - segédmunkások 
Pl.: segédmunkás, hordár, gyárban segédmunkás 

09 - mezőgazdasági dolgozók 
 Pl.:farmer, földműves,tarktorvezető, halász  

88 - nem tudom 
 
 
MINDENKITŐL!  

  
 
F70. Az elmúlt 12 hónapban részt vett-e valamilyen tanfolyamon, előadáson vagy konferencián azzal a 

céllal, hogy tökéletesítse a munkájához szükséges ismereteit vagy szaktudását? 

1 – igen -------------------------------------------------------- > TOVÁBB F70a-RA! 
2 – nem -------------------------------------------------------- > UGRÁS G1-RE! 

8 - nem tudom  
 

F70A CSAK AKKOR, HA A VÁLASZADÓ RÉSZT VETT VALAMILYEN TANFOLYAMON, 
ELŐADÁSON, VAGY KONFERENCIÁN AZ ELMÚLT 12 HÓNAPBAN (F70=1) 

 
 
F70a.  Összesen körülbelül hány napot töltött ezen az oktatáson vagy képzésen az elmúlt 12 hónapban? 

Kérem számoljon két fél napot egy egésznek.    
  

KÉRDEZŐ: AZ „OKTATÁS VAGY KÉPZÉS” AZ F70-NÉL EMLÍTETT TANFOLYAMRA, ELŐADÁSRA 
VAGY KONFERENCIÁRA VONATKOZIK, BELEÉRTVE A KÜLSŐ KÉPZÉST IS! AZ ESTI ISKOLA 
NEGYED NAPNAK SZÁMÍT. 

 
 ÍRJA IDE A NAPOK SZÁMÁT: 

 
 (Nem tudom) 888 
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65. KÁRTYALAP  

F70b.   Kérem gondoljon most a képzésen vagy oktatáson elsajátítottakra. Mennyire lennének hasznosak a 
tanultak, ha egy másik munkaadóhoz vagy céghez akarna elmenni dolgozni? Kérem, használja ezt a 
kártyalapot.  

   Nagyon hasznos 1 

   Elég hasznos 2 

   Nem túl hasznos 3 

   Egyáltalán nem hasznos 4 

   (Nem tudom) 8 

 
66. KÁRTYALAP  

F70c.     Az oktatás vagy képzés költségének mekkora részét állta a munkaadó vagy a cég? Kérem, 
használja ezt a kártyalapot.  

 
KÉRDEZŐ: HA A TELJES OKTATÁS VAGY KÉPZÉS INGYENES VOLT, KÓDOLJ „SEMMIT”. 

 
   Mindet 1 

   Nagy részét 2 

   Kb. felét 3 

   Egy kis részét 4 

   Semmit 5 

   (Nem tudom) 8 
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Most néhány kérdés következik az élete különböző részeinek egyensúlyáról.  
 

67. KÁRTYALAP  

Először felolvasok Önnek kijelentéseket azzal kapcsolatban, hogy mostanában hogy érezte magát. Kérem, 
ennek a válaszlapnak a segítségével mondja meg, hogy az elmúlt két hét során milyen gyakran érezte úgy, 
hogy… 
 
  Mindig  Legtöbb

-ször 
Több 
mint 
fele 

időben 

Keve-
sebb, 
mint 
fele 

időben 

Néhány
-szor 

Soha (Nem 
tudom) 

G1  … derűs és jókedvű 1 2 3 4 5 6 8 
G2 
 

…nyugodt és pihent 1 2 3 4 5 6 8 

G3 …aktív és életerős 1 2 3 4 5 6 8 
 
 
 

68. KÁRTYALAP  

Most a férfiaknak és a nőknek a családon belüli szerepeivel kapcsolatban olvasok fel kijelentéseket. Kérem, 
ennek a válaszlapnak a segítségével mondja meg, mennyire ért egyet vagy nem ért egyet a következőkkel. 
 
 
  Nagyon 

egyet-
értek 

 

Egyet
-értek

Egyet is 
értek 

meg nem 
is  

Is-is 

Nem értek 
egyet 

Nagyon 
nem értek 

egyet 

(Nem 
tu-

dom) 

G4 
 
 

Egy nőnek fel kell 
készülnie arra, hogy a 
családja érdekében 
kevesebb fizetett munkát 
végezzen. 

1 2 3 4 5 8 

G5 
 

Ha kevés a 
munkalehetőség, a 
férfiaknak elsőbbséget 
kellene élvezniük a 
munkavállalásban. 

1 2 3 4 5 8 

 
 
 

68. KÁRTYALAP MARAD! 

G6.   Ugyanennek a válaszlapnak a segítségével kérem, mondja meg, mennyire ért egyet vagy nem ért 
egyet a következő kijelentéssel. „Az államnak sokkal többet kellene tennie azért, hogy megakadályozza az 
emberek elszegényedését.”  
  
 
 Teljesen egyetértek 1 

 Egyetértek 2 

 Egyet is értek meg nem is 3 

 Nem értek egyet 4 

 Egyáltalán nem értek egyet  5 

 (Nem tudom) 8 
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69. KÁRTYALAP 

G7Ennek válaszlap segítségével kérem, mondja meg, hogy az elmúlt héten mennyire  érezte magát 
magányosnak? 
 

 
 Soha vagy szinte soha 1 

 Néha 2 

 Sokszor 3 

 Mindvégig vagy majdnem mindvégig 4 

 (Nem tudom) 8 

 

 

 

 

 

70. KÁRTYALAP 

A válaszlap segítségével, kérem mondja meg, hogy milyen mértékben került sor az alábbiakra az elmúlt 3 
évben? 
  

OLVASD FEL AZ ALÁBBI ÁLLÍTÁSOKAT ÉS KÓDOLJ A TÁBLÁZATBAN. 
 

KÉRDEZŐ: Ha a válaszadó egyszer sem ment üdülni vagy nem vásárolt semmilyen háztartási gépet 
az utóbbi három évben, akkor kódolj 00-t. 

 
  Egyál

-talán 
nem 

     Na-
gy  

mért
ékbe

n 

(Nem 
tudom) 

G8 
 
 

Kevesebb jövedelemből 
kellett fenntartanom a 
háztartást. 

00 01 02 03 04 05 06 88 

G9 
 

Hozzá kellett nyúlnom a 
megtakarításaimhoz vagy 
kölcsönt kellett felvennem 
ahhoz, hogy fedezni 
tudjam mindennapi 
költségeimet.  

00 01 02 03 04 05 06 88 

G10  Csökkentenem kellett az 
üdülésre vagy új háztartási 
gépekre fordítható 
kiadásaimat.  

00 01 02 03 04 05 06 88 

 
 

MINDENKITŐL 

G11.   Összesen hány évet tölt/töltött fizetett munkában?  
 

KÉRDEZŐ: A teljes munkaidőben illetve a részmunkaidőben töltött évek egyformán számítanak. Hat 
vagy annál több hónapot kódolj 01-nek, hat hónapnál kevesebbet pedig 00-nak. 
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   ÍRJA BE AZ ÉVEK SZÁMÁT 

   (Sosem volt fizetett munkája) 55 

   (Nem tudom) 88 

 
G12.  KÉRDEZŐ KÓDOLD AZ F17d ALAPJÁN:  A válaszadó fő tevékenysége 
 
   Fizetett állásban van (F17d=01) 1 TOVÁBB G13-RA  
   Nyugdíjas (F17d=06) 2  
     UGRÁS G64-RE  
   Egyéb (F17d=02-05, 07-09, 88) 3  
 
 

AKKOR KÉRDEZD, HA A FŐ TEVÉKENYSÉG FIZETETT MUNKA (G12=01) 

71. KÁRTYALAP 

G13.   Főállásában az alábbiak közül melyik tevékenység teszi ki munkaidejének nagy részét? Kérem, 
használja ezt a kártyalapot. 
 

KÉRDEZŐ: A főállást illetően: ha a válaszolónak egynél több munkája van, akkor azzal kapcsolatban 
válaszoljon, amelyik a legtöbb munkaórát teszi ki hetente. Ha két teljesen egyező óraszámú munkája 
van, akkor pedig azzal kapcsolatban válaszoljon, amelyik a kettő közül jobban fizet.  

     
KÉRDEZŐ:  CSAK EGY VÁLASZT KÓDOLJ! 

 
   Emberek ellenőrzése pl. irányítás, utasítás, koordinálás stb,  01 
   
                                           Olyan emberekkel foglakozam, akik nem a  
            munkahelymnek az alkalmazottai pl. vevők, ügyfelek, betegek, diákok  02 
   

                      Szövegekkel és/vagy számokkal dolgozom pl. olvasás,  
                                          írás számolás, számítógépes munka stb,   03 
    
 
                  Fizikai tárgyakkal és/vagy egyéb  anyagokkal dolgozom  
                                      pl. gyártás, építés, összeszerelés, főzés, takarítás, 
                                                              festés javítás, rakodás, szállítás, stb  04 
   
     
                                        Állatokkal és/vagy növényekkel dolgozom   05 
 
                                                                                      (Egyéb)                           06  

    (A fentiek közül kettő vagy több feladat azonos arányban)                           55 

    (Nem tudom)                          88 

 

G14. Minden eddigi állását figyelembe véve, össszesen hány évet töltött olyan munkával, amit jelenleg is 
végez? 
 
 
   ÍRJA BE AZ ÉVEK SZÁMÁT  
                                
                              (Nem tudom) 88 
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72. KÁRTYALAP 

Milyen gyakra jár az Ön munkája azzal, hogy…… FELOLVASNI…. 
 
  Soha Ritkáb

ban,mi
nt 

havont
a 

egyszer 
 

Ha-
vonta 
egy-
szer 

Ha-
vonta 
több-
ször 

He-
tente 
egy-
szer 

Hetente 
több-
ször 

Minden 
nap 

(Nem 
tu-

dom) 

G15  
 

…esténként vagy 
éjszakánként is 
dolgoznia kell 
 

01 02 03 04 05 06 07 88 

G16 
 
 

…előzetes 
bejelentés nélkül 
túlóráznia kell 
 

01 02 03 04 05 06 07 88 

 
 

73. KÁRTYALAP 

G17.  Milyen gyakran jár az ön munkája azzal, hogy hétvégéken is dolgoznia kell? 
 
 

Soha Havi egy 
alkalomnál 
is ritkábban 

Havonta 
egyszer 

Havonta 
többször 

Minden 
héten 

(Nem tudom)

1 2 3 4 5 8 
 
 
 
G18.     KÉRDEZŐ KÓDOLD AZ F21 ALAPJÁN:   
 
    Alkalmazott (F21=01) 1 TOVÁBB G19-RE  
   Egyéb (F21=2-8) 2 UGRÁS G46-RA  
 
 

AKKOR KÉRDEZD, HA A VÁLASZADÓ FŐ TEVÉKENYSÉGE FIZETETT MUNKA, ÉS 
ALKALMAZOTT (G18=01) 

G19.  Melyik évben kezdett el dolgozni jelenlegi munkaadójánál? 
 

ÍRJA BE AZ ÉVET           
           

       VAGY KÓDOT        (Nem tudom)     8888 
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74. KÁRTYALAP 

G20.  Ismer olyan munkaadókat, akik jól hasznosíthatnák mindazt a tudást, amit Ön a  jelenlegi 
munkahelyén megszerzett? Kérem, használja ezt a kártyalapot.  
 
  Igen, sokat 1 

               Igen, néhányat 2 

 Igen, egy-kettőt 3 

 Nem, egyet sem 4 

 (Semmit nem sajátítottam el jelenlegi munkám során) 55 

                                                                            (Nem tudom)       88 

75. KÁRTYALAP 

G21.   Az emberek különböző okok miatt fektetnek energiát a munkájukba. Az alábbi lehetőségek közül 
válassza ki a fő okot. 
 

KÉRDEZŐ: Az „egyéb” válasz elfogadása előtt kérd meg a válaszadót, hogy válasszon a listából. 

 
 A fő ok, amiért energiát fektetek a munkámba… 
 

…az, hogy légedett legyek azzal, amit elvégeztem 01  

…az, hogy megtartsam az állásomat 02 
… mert hasznos a munkám mások számára 03 

…az, hogy magasabb fizetést kapjak, vagy előléptessenek 04 
… mert az elvégzendő feladataim érdekesek 05 

… mert mindenkinek kötelessége mindig legjobb tudása 
szerint teljesíteni

 
                 (Egyéb) 

06 

 

07 

 
 
TOVÁBB G22-RE 
 

                                 (Nem fektetek energiát a munkámba) 

(Nem tudom)

55 

88 

UGRÁS G23-RA  

 
 

HA MEGJELÖLT EGY INDOKOT G21-NÉL (G21=01-06) 

76. KÁRTYALAP 

22.    És mi a második legfontosabb ok? Kérem, használja ezt a kártyalapot.  
 

KÉRDEZŐ: Az „egyéb” válasz elfogadása előtt kérd meg a válaszadót, hogy válasszon a listából. 

 
 A második indok, amiért energiát fektetek a munkába… 
 
, hogy elégedett legyek azzal, amit elvégzek 01 

, hogy megtartsam az állásomat 02 

…mert a munkám más emeberek számára hasznos 03 
, hogy magasabb fizetést kapjak, vagy előléptessenek 04 

…mert érdekes a munkám 05 
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…mert mindekinek a kötelssége, hogy a lehető legjobban 
végezze a munkáját

06 
 

(Egyéb)
(Nincs második indok) 

07 
55 

(Nem tudom) 88 
 
 
 
 
G23.  Ha mostanában valaki megpályázná azt az állást, amelyben Ön dolgozik, szükségesek lennének-e 
ehhez az általános iskola elvégzésén túl további tanulmányok? 
 
   Igen 1 TOVÁBB G24-RE  
   Nem 2 
     UGRÁS G25-RE 
   (Nem tudom) 8 
 
 
 

HA A G23-NÁL IGENNEL VÁLASZOLT (G23=01) 

77. KÁRTYALAP 

 
G24.  Körülbelül hány év továbbtanulásra vagy szakképzésre lenne ehhez a pályázónak szüksége (az 
általános iskola elvégzése után)? Kérem, használja ezt a kártyalapot. 
 
 
 Kevesebb mint 1 év  (az általános iskola elvégzése után) 01 

 Kb. 1 év 02 

 Kb. 2 év 03 

 Kb. 3 év 04 

 Kb. 4-5 év 05 

 Kb. 6-7 év      06 

 Kb. 8-9 év  07 

 10 vagy még több év (a kötelező iskolákon túl) 08 

 (Nem tudom) 88 
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AKKOR KÉRDEZD, HA A VÁLASZADÓ FŐ TEVÉKENYSÉGE FIZETETT MUNKA, ÉS 
ALKALMAZOTT (G18=01) 

78. KÁRTYALAP 

G25.   Ha egy megfelelő iskolai és szakmai végzettségű személy felváltaná Önt az állásában, mennyi ideig 
tartana neki ezt a munkát elég jó szinten elsajátítani? 
 

          1 nap vagy kevesebb       01 

 2-6 nap 02 

 1-4 hét 03 

 1-3 hónap 04 

 3 hónap – 1 év 05 

 1–2 év  06 

 2–5 év  07 

 több mint 5 év  08 

 (Nem tudom) 88 

 
79. KÁRTYALAP 

 
Kérem, a 79. válaszlap segítségével mondja meg, mennyire igazak a következő kijelentések az Ön 
munkájára: 
 

  Egyál-
talán 
nem 
igaz 

Egy 
kicsit 
igaz 

Igaz Nagyon 
igaz 

(Nem 
tudom) 

G26 
 

Nagyon változatos a 
munkám.  

1 2 3 4 8 

G27 
 

A munkám megköveteli, 
hogy folyton új dolgokat 
tanuljak. 

1 2 3 4 8 

G28 
 

Fizetésem vagy 
jövedelmem attól függ, 
hogy mennyit dolgozom.  

1 2 3 4 8 

G29 
 

Szükség esetén 
segítségért fordulhatok a 
munkatársaimhoz.  

1 2 3 4 8 

G30 
 

A munkám veszélyezteti 
az egészségemet és a 
testi épségemet. 

1 2 3 4 8 

G31 
 

Magam dönthetem el, 
hogy mikor kezdem és 
mikor fejezem be a 
munkát. 

1 2 3 4 8 

G32 
 

Biztos munkahelyem van. 
. 

1 2 3 4 8 

G33 
 

Jelenleg biztos a helyem a 
munkahelyemen 
 

1 2 3 4 8 
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AKKOR KÉRDEZD, HA A VÁLASZADÓ FŐ TEVÉKENYSÉGE FIZETETT MUNKA, ÉS 
ALKALMAZOTT (G18=01) 

 
80. KÁRTYALAP 

Továbbra is az Ön munkájával kapcsolatban mondja meg, mennyire ért egyet vagy nem ért egyet a 
következő kijelentésekkel: 
 
  Nagyon 

egyet-
értek 

Egyet-
értek 

Egyet értek 
meg nem is 

 

Nem értek 
egyet   

Nagyon 
nem értek 

egyet 

(Nem 
tudom) 

G34 
 

A munkahelyemen 
nagyon keményen 
kell dolgoznom 

1 2 3 4 5 8 

G35 
 Sosincs elég időm 

mindent elvégezni 
a munkaelyemen 

1 2 3 4 5 8 

G36 
 Jók az esélyeim az 

előléptetésre 

1 2 3 4 5 8 

 
 
G37.   Az Ön közvetlen főnöke férfi vagy nő? 

 Férfi 1 

 Nő 2 

 
81. KÁRTYALAP 

 
G38.  Az Ön munkahelyén milyen a nők aránya? 

MEGJEGYZÉS A KÉRDEZŐNEK: A munkahely az a létesítmény, ahol a válaszadó dolgozik vagy 
ahonnan a munkát kapja. 
 

  Nincsenek nők  01 

 Nagyon alacsony az arányuk 02 

      Kevesebb, mint a fele  03 
 Kb. a fele 04 

 Több mint a fele 05 

 Nagyon magas az arányuk 06 

 Csak nők vannak  07 

 (Nem tudom) 88 
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82. KÁRTYALAP 

G39.  Ön szerint mennyire könnyű vagy nehéz közvetlen főnökének megítélni, hogy Ön mennyi energiát 
fektet a munkájába? 
 
 

Rendkívül 
nehéz 

         Rendkívül 
könnyű 

(Nem 
tudom) 

 
 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
 

82. KÁRTYALAP MARAD!  

G40.   Mennyire lenne nehéz vagy könnyű egy másik munkaadónál a mostanihoz hasonló vagy jobb állást 
kapnia, ha állás kellene változtatnia? Kérem, használja ugyanezt a kártyalapot. 
 

Rendkívül 
nehéz 

         Rendkívül 
könnyű 

(Nem 
tudom) 

 
 

 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88  
 

82. KÁRTYALAP MARAD! 

G41.   Ön szerint mennyire lenne nehéz vagy könnyű mostani munkaadójának Önt helyettesíttetni, ha állást 
változtatna? Kérem, továbbra is a 82. válaszlapot használja. 
 

Rendkívül 
nehéz 

         Rendkívül 
könnyű 

(Nem 
tudom) 

 
 

 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88  
 
 
 
 
G42. Az Ön munkahelyén vannak-e rendszeresen megbeszélések a munkavállalók és a munkaadó 
képviselői között, ahol  megvitatják a munkafeltételeket és a munkamenetet? 
   
 

MEGJEGYZÉS A KÉRDEZŐNEK: A munkahely az a létesítmény, ahol a válaszadó dolgozik vagy 
ahonnan a munkát kapja. 

   Igen, van 1 TOVÁBB G43-RA  

   Nem, nincs 2 
     UGRÁS G44-RE  
   (Nem tudom) 8 
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HA A G42-NÉL IGENNEL VÁLASZOLT (G42=01) 

83. KÁRTYALAP 

G43. Ön szerint ezek a megbeszélések általában mennyiben befolyásolják az Ön munkafeltételeit és 
munkamenetét? Kérem, válasszon a 83. kártyalapon szereplő lehetőségek közül. 
 
. 
 
  Nem nagyon vagy egyáltalán nem befolyásolják 1 

 Valamennyire befolyásolják 2 

 Eléggé befolyásolják 3 

 Nagyon befolyásolják 4 

    (Nem tudom) 8 
 
 
 

AKKOR KÉRDEZD, HA A VÁLASZADÓ FŐ TEVÉKENYSÉGE FIZETETT MUNKA, ÉS 
ALKALMAZOTT (G18=01) 

83. KÁRTYALAP MARAD! 

G44.   Ön szerint munkahelyén a szakszervezetek általában mennyiben befolyásolják a 
munkakörülményeket és a munkamentet érintő döntéseket? Kérem, használja ugyanazt a kártyalapot. 

1 - Nem nagyon vagy egyáltalán nem befolyásolják 
2 - Valamennyire befolyásolják 
3 - Eléggé befolyásolják 
4 - Nagyon befolyásolják 

5 - Nincs szakszervezet a munkahelyén 
8 - nem tudom 

 
 
 
 

84. KÁRTYALAP 

G45.  Mennyire ért vagy nem ért egyet a következő állítással? 
„A hozzáállásom és az eredményeim alapján úgy érzem, hogy megfelleő bérezésben részesülök.” Kérem, 
használja a 84. válaszlapot. 
 
 
              Nagyon egyetértek       1 
 

 Egyetértek 2 

 Egyet is értek meg nem is 3 

 Nem értek egyet 4 

 Nagyon nem értek egyet 5 

                                                                              (Nem tudom) 8 
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AKKOR, HA A FŐ TEVÉKENYSÉG FIZETETT MUNKA (G12=01) 

85. KÁRTYALAP 

E a kártyalapnak a segítségével kérem, mondja meg, milyen gyakran fordul elő, hogy … FELOLVASNI … 
 
  Soha Szinte 

soha 
Néha Gyak-

ran 
Mindig (Nincs 

élettárs/ 
család) 

(Nem 
tudom) 

G46 
 

…akkor is a 
munkájával 
kapcsolatos 
problémák miatt 
aggódik, amikor nem 
dolgozik 

1 2 3 4 5 - 8 

G47 
 

... túl fáradt ahhoz, 
hogy élvezze azokat 
a dolgokat, amiket 
otthon szeretne 
csinálni 

1 2 3 4 5 - 8 

G48 
 

...úgy érzi, a munkája 
megakadályozza 
abban, hogy elég időt 
töltsön a partnerével 
vagy a családjával 

1 2 3 4 5 6 8 

 
MEGJEGYZÉS A KÉRDEZŐNEK: G48-nál a partner a válaszadóval ellentétes avagy azonos nemű 
partnerre egyaránt  értendő (e modul minden kérdésénél). 
 
 
 
 
 
G49. KÉRDEZŐ KÓDOLD A G48 ALAPJÁN:  
 
1 - Nincs élettárs/család (G48 = 06) ------------------- > UGRÁS G53-RA  
2 - Egyéb (G48=01-05) ----------- > TOVÁBB G50-RE  
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85. KÁRTYALAP MARAD! 

A válaszlap segítségével válaszoljon: milyen gyakran fordul elő, hogy... 
… FELOLVASNI … 
                                                                             
  Soha Szinte 

soha 
Néha Gyak-

ran 
Mindig (Nem tudom) 

G50  
   

... úgy érzi, a 
partnerének vagy a 
családjának elege van 
az Ön munkájával 
kapcsolatos 
feszültségből? 

1 2 3 4 5 8 

 G51 
 

...úgy érzi, családi 
kötelességei miatt a 
kelleténél kevesebb 
időt tud a munkájára 
fordítani? 

1 2 3 4 5 8 

G52 
 

...úgy érzi, családi 
kötelességei miatt 
nehezen tud a 
munkájára 
koncentrálni? 

1 2 3 4 5 8 

 
 

AKKOR, HA A FŐ TEVÉKENYSÉG FIZETETT MUNKA (G12=01) 

86. KÁRTYALAP 

G53. Mennyire elégedett Ön a munkájával? Kérem, használja ezt a kártyalapo, ahol a „0” jelenti, hogy 
rendkívül elégedetlen, a „10” pedig, hogy rendkívül elégedett. 
 
 

Rendkívül Rendkívül (Nem   
elédegetlen  elégedett tudom)  
 

 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10  88  
 

86. KÁRTYALAP MARAD! 

G54.  Mennyire elégedett a munkával töltött ideje és a szabdideje között kialakult egynsúllyal? Kérem, 
használja ugyanezt a kártyalapot. 
 

Rendkívül Rendkívül (Nem   
elédegetlen  elégedett tudom)  
 

 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10  88  
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87. KÁRTYALAP 

G55.    Mennyire ért vagy nem ért egyet a következő kijelentéssel:  
‘Akkor is szeretném a jelelegi munkámat, ha nem lenne szükségem a pénzre’.  
Kérem, használja ezt a kártyalapot.  
         
             Nagyon egyetértek       1 
 

 Egyetértek 2 

 Egyet is értek meg nem is 3 

 Nem értek egyet 4 

 Nagyon nem értek egyet 5 

                                                                              (Nem tudom) 8 

 
G56.  Mennyi az Ön átlagos bruttó fizetése az adók és a TB-járulékok levonása nélkül?   
 

ÍRD BE AZ ÖSSZEGET  TOVÁBB G57-re 
  saját valutában 
 
  VAGY A KÓDOT (Nem válaszol) 7  UGRÁS G58-ra 
   (Nem tudom) 8  UGRÁS G58-ra 

    
 
 
G57. Ez a fizetés milyen időszakra vonatkozik? 
 

Egy óra 01 
Egy nap 02 
Egy hét 03 
Két hét 04 

Négy hét 05 
Naptári hónap 06 

Év 07
 Egyéb__________________ 08

(Nem tudom) 88
 

AKKOR, HA A FŐ TEVÉKENYSÉG FIZETETT MUNKA (G12=01) 

Az elmúlt három évben megtörténtek e Önnel az alábbiak? Volt rá példa, hogy… FELOLVASNI … 
 
  Igen Nem (nem 

tudom)
 

 

G58  …kevésbé érdekes munkát kellett 
végeznie? 

1 2 8  

G59  …csökkent a fizetése? 1 2 8  

G60  …rövidített munkaidőben kellett 
dolgoznia? 

1 2 8  

G61  …bizonytalanná vált az állása? 1 2 8  
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G62. Az elmúlt három éveben annál a cégnél, ahol Ön dolgozik előfordultak…?   
… FELOLVASNI ….  
 

MEGJEGYZÉS A KÉRDEZŐNEK: ha nincs még ott három éve, akkor kérdezd úgy, hogy 
„amióta a cégnél van”.  
 

    …jelentős pénzügyi nehézségek,           1 

    némi pénzügyi nehezség            2 

    kevés pénzügyi nehézség            3  

    vagy, nem volt pénzügyi nehézség?           4 

    (Nem tudom) 8 

 
 
 
 
G63. És az elmúlt három évben annál a cégnél, ahol Ön dolgozik az alkalmazottak száma… 
… FELOLVASNI ….  
  

MEGJEGYZÉS A KÉRDEZŐNEK: ha nincs még ott három éve, akkor kérdezd úgy, hogy 
„amióta a cégnél van”.  
 

    …jelentősen csökkent, 1 

    kissé csökkent, 2 

    nem változott, 3  

    kissé nőtt, 4  

    vagy jelentősen nőtt? 5 

    (Nem tudom) 8 

 

MINDENKITŐL!  

G64.  KÉRDEZŐ A HÁZTARTÁS TÁBLA ALAPJÁN  KÓDOLD: 
 
   VÁLASZADÓ 1940 UTÁN SZÜLETETT (70 ÉVNÁL FIATALABB) 1 TOVÁBB G65-RE  
   VÁLASZADÓ 1940-BEN VAGY KORÁBBAN SZÜLETETT 2 UGRÁS G73-RA  
                     (70 ÉVNÉL IDŐSEBB)  
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AKKOR, HA A VÁLASZADÓ 70 ÉVNÉL FIATALABB (G64=01) 

88. KÁRTYALAP 

Önnek személy szerint mennyire lennének fontosak az alábbiak, ha állást választana? Kérem, használja 
ezt a kártyalapot. 
 
  Egyáltalá

n nem 
fontos 

Nem 
fontos 

Fontos is, 
meg nem is 

Fontos Nagyon 
fontos 

(Nem 
tudom) 

G65 
 

Olyan állás, ahol 
alkalmazhatja 
kezdeményezőkész
-ségét 

1 2 3 4 5 8 

G66 
 

Biztos állás 1 2 3 4 5 8 

G67 
 

Magas jövedelem 1 2 3 4 5 8 

G68 
 

Olyan állás, mely 
lehetővé teszi a 
munkahelyi és 
családi 
kötelezettségek 
összekapcsolását 

1 2 3 4 5 8 

G69 
 

Olyan állás, amely 
jó továbbképzési 
lehetőségeket kínál 
 

1 2 3 4 5 8 

 
89. KÁRTYALAP 

G70. Mennyire ért vagy nem ért egyet a következő állítással? 
 
„ Örülnék, ha fizetett munkám lenne, még akkor is, ha nem kellene a pénz.”  
Kérem, használja ezt a kártyalapot.  
              Nagyon egyetértek       1 
 

 Egyetértek 2 

 Egyet is értek meg nem is 3 

 Nem értek egyet 4 

 Nagyon nem értek egyet 5 

                                                                              (Nem tudom) 8 
 
 
G71.    Az elmúlt három év során mi volt a leghosszabb időszak hónapokban kifejezve, ha volt ilyen, amikor 

folyamatosan munkanélküli volt és munkát keresett?  
 
             KÉRDEZŐ: FOGADJON EL BECSLÉST. KEREKÍTSE A HÓNAPOT. 
 
                                             ÍRJA BE A HÓNAPOK SZÁMÁT:  
                                                  
   (Nem tudom)     88 
                        (Nem volt munkanélküli az elmúlt három évben)     00 
 



 69 

G72.     Heti hány órát volna hajlandó dolgozni, figyelembe véve, hogy keresete ezzel arányosan 
nőne vagy csökkenne? 
 
 

KÉRDEZŐ: ha a válasz „semennyit”, kódolj 00-t. 
 
   ÍRJA BE AZ ÓRÁK SZÁMÁT 
   (Nem tudom) 88 

MINDENKITŐL!  

G73.  KÉRDEZŐ A HÁZTARTÁS TÁBLA ALAPJÁN  KÓDOLD: 
 
   VÁLASZADÓ FÉRJÉVEL/FLESÉGÉVEL/PARTNERÉVEL ÉL  1 TOVÁBB G74-RE 
   (F5=01)  

   MINDEN MÁS ESETBEN 2 UGRÁS G83-RA 
 

 

AKKOR, HA A VÁLASZADÓ FÉRJÉVEL/FELESÉGÉVEL/PARTNERÉVEL ÉL (G73=01) 

G74. Ha megválaszthatná, partnere heti hány órát dolgozzon, figyelembe véve, hogy keresete ezzel 
arányosan nőne vagy csökkenne? 
 
 

KÉRDEZŐ: ha a válasz „semennyit”, kódolj 00-t. 
 
   ÍRJA BE AZ ÓRÁK SZÁMÁT 

   (Nem tudom) 88 

 
 
G75.    Az elmúlt három év során mi volt a leghosszabb időszak hónapokban kifejezve, ha volt ilyen, amikor 
partnere folyamatosan munkanélküli volt és munkát keresett?  
   
            KÉRDEZŐ: FOGADJON EL BECSLÉST. KEREKÍTSE A HÓNAPOT. 
 
                            
   ÍRJA BE A HÓNAPOK SZÁMÁT:  
                                                  
                                                                                        
                   (Partnere nem volt munkanélküli az elmúlt három évben)     00 

      (Nem tudom)     88 
 
 

90. KÁRTYALAP 

G76.    Most a házimunkáról szeretnék kérdezni. Házimunkán értjük az otthoni körüli teendőket, például a 
főzést, a mosást, a takarítást, a ruhák rendben tartását, a bevásárlást, a lakás vagy ház fenntartásával 
kapcsolatos munkákat, de nem tartoznak ide a gyerekneveléssel kapcsolatos és a szabadidős 
tevékenységek. Összesen körülbelül heti hány órát tölt Ön házimunkák végzésével? 
  
             MEGJEGYZÉS A KÉRDEZŐNEK: FOGADJON EL BECSLÉST IS ÉS KEREKÍTSE AZ ÓRÁT. 
               
   ÍRJA BE AZ ÓRÁK SZÁMÁT 
    
   (Nem tudom) 888 
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90. KÁRTYALAP MARAD! 

G77.      És az Ön házastársa/partnere? Ő heti hány óra házimunkát végez?  
                MEGJEGYZÉS A KÉRDEZŐNEK: FOGADJON EL BECSLÉST IS ÉS KEREKÍTSE AZ ÓRÁT. 
               
   ÍRJA BE AZ ÓRÁK SZÁMÁT 
    
   (Nem tudom) 888 
 
 

91. KÁRTYALAP 

G78.  A párok néha nem értenek egyet a háztartással és a családdal kapcsolatos kérdésekben. Ennek a 
válaszlapnak a segítségével mondja meg, milyen gyakran fordul elő, hogy Ön nem ért egyet 
férjével/feleségével/partnerével a pénzzel kapcsolatban?   
 

 Soha Havon-
ta egy-
nél is 
keve-
sebb-
szer 

Ha-
vonta 
egy- 
szer 

Ha-
vonta 
több-
ször 

Heten-
ként 
egy-
szer 

Heten- 
ként 
több-
ször 

is 

Min-
den 
nap 

(Nem 
tudom) 

 

 01 02 03 04 05 06 07 88  
 
 
 
G79.     KÉRDEZŐ F46a VAGY F47 ALAPJÁN KÓDOLD:  

           
   A VÁLASZADÓ PARTNERÉNEK VAN FIZETETT MUNKÁJA  1 TOVÁBB G80-RA 
   (F46a=01 vagy F47=01)  

   A PARTNERNAK NINCS FIZETETT MUNKÁJA 2 UGRÁS G83-RA 
 

91. KÁRTYALAP MARAD! 

Milyen gyakran jár az Ön partnerének munkája azzal, hogy …FELOLVASNI … 
 

  Soha Havi 
egy 
alka-

lomnál 
is rit -

kábban 

Ha-
vonta 
egy-
szer 

Ha-
vonta 
több-
ször 

He-
ten-
ként 
egy-
szer  

He- 
ten- 
ként 
több-
ször 

Min-
den 
nap 

(Nem 
tu-

dom) 

 

G80 
 

… esténként 
vagy 
éjszakánként 
is dolgoznia 
kell? 

01 02 03 04 05 06 07 88  

G81 
    

… előre 
kiszámíthatatla
-nul túlóráznia 
kell? 

01 02 03 04 05 06 07 88  
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92. KÁRTYALAP 

G82.  Milyen gyakran jár az Ön partnerének munkája azzal, hogy a hétvégeken is dolgoznia kell? 
 

Soha Havi egy 
alkalomnál is 
ritkábban 

Havonta 
egyszer 

Havonta 
többször 

Minden héten (Nem tudom)  

1 2 3 4 5 8  
 

MINDENKITŐL!  

G83.        KÉRDEZŐ G12 ALAPJÁN KÓDOLD:  
 

    Válaszadó nyugdíjas 
                                   (G12=02) 

1 TOVÁBB G84-RE 

Minden egyéb esetben  (G12=01, 03) 2 UGRÁS G86-RA 

 

AKKOR, HA A VÁLASZADÓ NYUGDÍJAS (G83=01) 

G84.   Melyik évben ment nyugdíjba?   
 

  ÍRD BE AZ ÉVET    TOVÁBB G85-RE 
 

  VAGY KÓDOLD     (Nem tudom)   8888 TOVÁBB G85-RE  
            (Sosem volt fizetett munkája)   0000 UGRÁS G86-RA 

 
 
 
 
G85.    Akkor akart nyugdíjba menni vagy, jobban szeretett volna továbbra is fizetett állásban maradni? 
 

Akart akkor nyugdíjba menni

 

1 

Jobban szeretett volna fizetett állásban maradni 2 

(Nem tudom) 8 
 

MINDENKITŐL!  

G86. KÉRDEZŐ F3 ALAPJÁN KÓDOLD:  
 
   VÁLASZADÓ 1965-BEN VAGY KORÁBBAN SZÜLETETT   1 TOVÁBB G87-RE  
                                                                              (45 ÉVEN FELÜLI) 

   VÁLASZADÓ 1965 UTÁN SZÜLETETT (45 ÉVEN ALULI) 2 UGRÁS G88-RA 
 
 

AKKOR, HA A VÁLASZADÓ 45 ÉV FELETTI (G86=01) 

G87.   Hány eves korában szeretne/szeretett volna nyugdíjba menni?  

 
          ÍRJA BE A KORT           UGRÁS AZ INTERJÚ VÉGÉNEK DÁTUMÁHOZ 
 
                       (Nem tudom)   888       UGRÁS AZ INETRJÚ VÉGÉNEK DÁTUMÁHOZ 
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AKKOR, HA A VÁLASZADÓ 45 ÉVES VAGY FIATALABB (G86=02) 

93. KÁRTYALAP 

G88.   Tervezi, hogy gyermeket vállal a következő 3 évben? Kérem, használja ezt a válaszlapot. 
MEGJEGYZÉS A KÉRDEZŐNEK: AZ ÖRÖKBEFOGADÁS IS IDEÉRTENDŐ. HA A VÁLASZADÓ 
VAGY PARTNERE VÁRANDÓS, KÓDOLJ 04-ET.   
 

 Biztosan nem 1 

 Talán nem 2 

 Talán igen 3 

 Biztosan igen  4 

 (Nem tudom) 8 

 
 
 
 
 
 
 
MOST TÖLTSD KI AZ INTERJÚ BEFEJEZÉSÉNEK IDŐPONTJÁT! 
 
 
KÉRDEZÉS VÉGÉNEK DÁTUMA:  év                   hó                   nap 
 
KÉRDEZÉS VÉGÉNEK IDŐPONTJA:   óra                perc 
 
 
 
MEGJEGYZÉS: 
 
ÖNKITÖLTŐS VÁLTOZAT G ÉS W SZEKCIÓ KÉRDÉSEI MOST TÖLTENDŐK KI,  
ODA KELL ADNI A VÁLASZADÓNAK, ÉS HA KÉSZ, ELKÉRNI!    
 
 
 
 

KÖSZÖNJÜK, HOGY IDŐT SZENTELT A KÉRDÉSEK 
MEGVÁLASZOLÁSÁRA!
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1. Embereket jellemzünk röviden a következőkben. Kérem, olvassa el ezeket a jellemzéseket, és mondja meg, hogy mennyire 
hasonlítanak, vagy nem hasonlítanak ezek az emberek Önre.  Mindegyik jellemző esetében jelölje be  
„X”-szel azt a kockát, amelyik leginkább mutatja, hogy mennyire hasonlít ez a személy Önre.  
 Nagyon 

hasonlít 
rám 

Hasonlít 
rám 

 

Valame
nnyire 

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.  

      

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 jólétével.   

      

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.     

      

R Fontos számára, hogy becsületes legyen barátaihoz. A hozzá 
közel álló embereknek akarja szentelni életét.  

      

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.  

      

Soronként egy válasz lehetséges! 
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KÉRDEZŐBIZTOS MOST VÁLASZOLJ AZ I SZEKCIÓ KÉRDÉSEIRE 
EZEK A KÉRDÉSEK KÉRDEZŐBIZTOSNAK SZÓLNAK! 
AZ INTERJÚ EGÉSZÉRE VONATKOZÓ KÉRDÉSEK 
 
J1. Az interjúalanyok kértek 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 

 
J5. Az interjúkészítés közben más is jelen volt, aki megzavarta az interjút? 

1 - igen 
2 - nem ------------------ > UGRÁS J7-RE! 

J6. Ki volt az?  

TÖBBET IS VÁLASZTHAT! 

 igen nem nem tudja 
1 - férj, feleség vagy partner 1 2 
2 - fia, lánya (örökbefogadott, nevelt gyermek vagy 

gyermeke is) 1 2 

3 - szülő, anyós vagy após, a partner szülője, 
nevelő szülő 1 2 

4 - más rokon 1 2 
5 - más nem rokon 1 2 

8 
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J7. Milyen nyelven folyt az interjú? 

.............................................. 
 
J8. Kérdezőbiztos azonosítója:   
    

 
 
J9 Ha bármilyen további megjegyzése van az interjúval kapcsolatban, ide írja: 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 
 

 
J13. Hogyan zajlott az ÖNKITÖLTŐS Kérdőív kitöltése? 

1 - szóbeli interjú volt ----------- > UGRÁS A VÉGÉRE 
2 - a válaszadó az Ön (némi) segítségével töltötte ki 
3 - A válaszadó az Ön segítsége nélkül töltötte ki 

 
J14 Az ÖNKITÖLTŐS kérdőívet Önnek kellett volna személyes interjú keretében kitölteni a 
válaszadóval. Kérem, mondja el, miért nem így történt a dolog?  

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 
 

Köszönjük, hogy időt fordított ezeknek a kérdéseknek a megválaszolására! 

 
 
VÉGE 

 


	                    Témák
	Média, szociális biztonság
	I szekció
	B20a. Van-e olyan politikai párt, amely közelebb áll Önhöz, mint a többi?
	   Zsidó 07
	    Zsidó 07
	                                                                        Nagyon jól 1
	                                                                                     Jól 2
	                                                                        Nagyon jól 1
	                                                                                      Jól 2
	 
	 
	 
	 




	                                                        (Nem tudom)            
	 … FELOLVASNI …
	 

	F22. Hány alkalmazottja van/volt Önnek?
	 F23. Milyen munkaszerződése van/volt?
	F29.  Mennyi (mennyi volt) az Ön „alap” vagy munkaszerződésben rögzített heti munkaideje (a főállásában), nem számítva a fizetett vagy nem fizetett túlórákat? 
	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!
	 
	F48.   Mi az Ön partnerének főfoglalkozása jelenleg, vagy ha most nem dolgozik, akkor mi volt a legutolsó  foglalkozása? 
	 F52. Hány alkalmazottja van/volt az Ön partnerének?
	VÁLASZ UTÁN UGORJ AZ F57-RE!

	F57.   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!
	F60.   Hány alkalmazottja volt az Ön apjának?
	F62.  Mi volt az Ön apjának a fő foglalkozása?
	F66.  Hány alkalmazottja volt az Ön anyjának (amikor Ön 14 éves volt)?
	F68.  Mi volt az Ön anyjának a főfoglalkozása ?
	 
	F70. Az elmúlt 12 hónapban részt vett-e valamilyen tanfolyamon, előadáson vagy konferencián azzal a céllal, hogy tökéletesítse a munkájához szükséges ismereteit vagy szaktudását?
	F70a.  Összesen körülbelül hány napot töltött ezen az oktatáson vagy képzésen az elmúlt 12 hónapban? Kérem számoljon két fél napot egy egésznek.   
	 
	F70b.   Kérem gondoljon most a képzésen vagy oktatáson elsajátítottakra. Mennyire lennének hasznosak a tanultak, ha egy másik munkaadóhoz vagy céghez akarna elmenni dolgozni? Kérem, használja ezt a kártyalapot. 
	F70c.     Az oktatás vagy képzés költségének mekkora részét állta a munkaadó vagy a cég? Kérem, használja ezt a kártyalapot. 

	G2
	G83.        KÉRDEZŐ G12 ALAPJÁN KÓDOLD: 

	Köszönjük, hogy időt fordított ezeknek a kérdéseknek a megválaszolására!

