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NTERJÚ KÉSZÍTÉSÉNEK DÁTUMA:       □□/□□/□□(év/hónap/nap) 

AZ INTERJÚ KÉSZÍTÉSÉNEK IDEJE:   □□:□□(óra/perc) 

 

A BLOKK 

 

A1.Egy átlagos hétköznap körülbelül mennyi időt tölt politikai és aktuális ügyekkel foglalkozó 
műsorok nézésével, hallgatásával, vagy ilyen jellegű hírek olvasásával?Kérem, adja meg órában 
és percben. 

KÉRDEZŐ: HA 
NEM TÖLT EZZEL 
IDŐT, AKKOR ÍRJ 
00:00-T.  

ÍRD BE AZ IDŐTARTAMOT: □□:□□ 
    óra           perc 
 
   (Válaszmegtagadó) 7777 
   (Nem tudja)  8888 

 
 

1. KÁRTYALAP 

A2. Az emberek különböző eszközökön használhatnak internetet, például 
számítógépen, tableten vagy okostelefonon. Milyen gyakran használ internetet 
ezeken vagy bármely más eszközön, akár munkára akár személyes célra?  

 

Soha 1 
Tovább az 

A4-re 
Csak elvétve  2 

Heti néhány alkalommal 3 

Szinte minden nap 4 Kérdezd az 

A3-at Minden nap 5 

(Válaszmegtagadó) 7 Tovább az 

A4-re (Nem tudom) 8 
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CSAK AZOKTÓL KÉRDEZD, AKIK AZ A2 KÉRDÉSRE SZINTE MINDEN NAP, VAGY MINDEN NAP VÁLASZT 

ADTÁK (4-ES ÉS 5-ÖS KÓD) 

 

A3 Egy átlagos napon Ön nagyjából mennyi időt használja akár munkára akár személyes célra az 
internetet számítógépen, tableten, okostelefonon vagy más eszközön? Kérem, adja meg 
órában és percben.  

ÍRD BE AZ IDŐTARTAMOT: □□:□□ 
         óra        perc 

       
   (Válaszmegtagadó)  7777 
   (Nem tudja)   8888 

 
 

MINDENKITŐL 

 

2. KÁRTYALAP 

A4.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 2. kártyalapot a válaszadáshoz! 

Nem 
lehetünk 
elég 
óvatosak 

         A legtöbb 
ember 

megbízható 

nem 
tudom 

 

válasz-
megtag

adó 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 77 

 
 

3. KÁRTYALAP 

A5. Gondolja, hogy a legtöbb ember, megpróbálná kihasználni Önt, ha alkalma nyílna rá, vagy 
igyekeznének tisztességesek lenni?Kérem, használja a 3. kártyalapot a válaszadáshoz! 

A legtöbb 
ember meg 
próbálná 
kihasználni 

         A legtöbb 
ember 

igyekezne 
tisztességes 

lenni 

nem 
tudom 

válasz-
megtag

adó 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 77 

 
 

4. KÁRTYALAP 

A6. Ön szerint az emberek inkább csak magukkal törődnek, vagy általában segítőkészek?  
Kérem, használja az 4. kártyalapot! 

Az emberek 
inkább csak 
magukkal 
törődnek 

         Az emberek 
általában 

segítőkészek 
nem 

tudom 

válasz-
megtag

adó 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 77 

 

’A’ BLOKKLEKÉRDEZÉSÉNEK VÉGE:    □□:□□                  (óra/perc) 
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B BLOKK 

 

Most néhány kérdést szeretnénk feltenni a politikáról és a kormányzatról. 

B1.Mennyire érdekli önt a politika? 

OLVASD FEL 

1 - nagyon érdekli 
2 - eléggé érdekli 
3 - alig érdekli 
4 - egyáltalán nem érdekli 

8 - nem tudom 
7 - válaszmegtagadó 

 
 

5. KÁRTYALAP 

B2. Véleménye szerint Magyarországon a politikai rendszer mennyire teszi lehetővé, hogy az Önhöz 
hasonló emberek beleszóljanak abba, hogy a kormány mit csinál?  

 
Egyáltalán nem 1 

Nagyon kevéssé 2 

Valamennyire 3 

Nagyon 4 

Teljes mértékben 5 

 

(Válaszmegtagadó) 7 

(Nem tudom) 8 

6. KÁRTYALAP 

B3. Érzése szerint mennyire képes Ön arra, hogy aktív szerepet vállaljon egy politikai kérdésekkel 
foglalkozó csoportosulásban? 

 
Egyáltalán nem képes 1 

Kevéssé képes 2 

Többé-kevésbé képes 3 

Többnyire képes 4 

Teljes mértékben képes 5 

 

(Válaszmegtagadó) 7 

(Nem tudom) 8 

 
 
 

7. KÁRTYALAP 

B4. És Ön szerint Magyarországon a politikai rendszer milyen mértékben teszi lehetővé, hogy az 
Önhöz hasonló emberek befolyásolják a politikát?  
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Egyáltalán nem 1 

Nagyon kevéssé 2 

Valamennyire 3 

Nagyon 4 

Teljes mértékben 5 

  

(Válaszmegtagadó) 7 

(Nem tudom) 8 

8. KÁRTYALAP 

B5. És mennyire bízik abban, hogy a saját képességei lehetővé teszik, hogy részt vegyen a 
politikában? 

 
Egyáltalán nem bízik   1 

Egy kicsit bízik   2 

Eléggé bízik   3 

Nagyon bízik   4 

Teljes mértékben bízik benne  5 

   

(válaszmegtagadó)  7 

(nem tudom)  8 

 

9. 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 9. kártyalapot! 

KÉRDEZŐ: OLVASD FEL! 

  egyálta-
lán nem 
bízik 
meg 

         
teljesen 

megbízik 
nem 

tudom 

válasz-
meg-

tagadó 

B6. …a magyar 
Országgyűlésben? 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 77 

B7. … a magyar 
jogrendszerben? 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 77 

B8. 
… a rendőrségben? 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 77 

B9. 
… a politikusokban? 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 77 

B10. … a politikai 
pártokban? 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 77 

B11. … az Európai 
Parlamentben? 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 77 

B12. … az ENSZ-ben? 
(Egyesült Nemzetek 
Szervezetében) 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 77 
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B13.Manapságkülönböző okokból sokan nem mennek el szavazni. Ön szavazott a legutóbbi 2018. 
áprilisi országgyűlési választásokon? 

1 -igen ------------------------- > B14! 
2 -nem ------------------------- > UGRÁS B15-RE! 
3 - nem szavazhatott-------- > UGRÁS B15-RE! 

8 - nem tudom---------------- > UGRÁS B15-RE! 
7 - válaszmegtagadó --------> UGRÁS B15-RE! 

 
  

B14.Melyik párt listájára szavazott Ön a legutóbbi 2018. áprilisi országgyűlési választásokon? 

TILOS FELOLVASNI, CSAK EGY VÁLASZ LEHETSÉGES! 

 
01 – DK (Demokratikus Koalíció) 
02 – Együtt 2014 Mozgalom  
03 – FIDESZ (Fidesz Magyar Polgári Párt)  
04 – Jobbik (Jobbik Magyarországért Mozgalom) 
05 – KDNP (Kereszténydemokrata Néppárt) 
06 – LMP (Lehet Más A Politika) 
07 – MSZP (Magyar Szocialista Párt) 
08 – Munkáspárt (Magyar Kommunista Munkáspárt) 
09 – Momentum Mozgalom (MoMo) 
86– más párt, nemzetiségi lista, éspedig:……………………………. 

87-nem ment el szavazni 
88 -nem tudom 
77 -válaszmegtagadó 

 
 

MINDENKITŐL! 

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

  igen nem 
nem 

tudom 

válasz
meg-

tagadó 

B15 
…kapcsolatba lépett politikussal, kormányzati, vagy 
önkormányzati képviselővel? 

1 2 8 7 

B16 
…tevékenykedett politikai pártban vagy más politikai 
szervezetben? 

1 2 8 7 

B17 …részt vett más szervezet vagy egyesület munkájában? 1 2 8 7 

B18 
…viselt, vagy kihelyezett választási 
kampányjelvényeket/jelképeket? 

1 2 8 7 

B19 …tiltakozó levelet, nyilatkozatot írt alá? 1 2 8 7 

B20 …részt vett törvényes, nyilvános felvonuláson? 1 2 8 7 

B21 
…szándékosan nem vásárolt, bojkottált bizonyos 
termékeket? 

1 2 8 7 

B22 

… közzétett vagy megosztott bármilyen politikával 
kapcsolatos tartalmat online, például e-mailben, blogon 
vagy a közösségi médián, például a Facebookon vagy a 
Twitteren? 

1 2 8 7 
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B23. Van-e olyan politikai párt, amely közelebb áll Önhöz, mint a többi? 

1 –van------------------------- > UGRÁS B24-RE! 
2 - nincs ------------------------- > UGRÁS B26-RA! 

8 - nem tudom---------------- > UGRÁS B26-RA! 
7 - válaszmegtagadó ------- > UGRÁS B26-RA! 

 

HA B23-RA IGEN VOLT A VÁLASZ (B23=1) 

B24. Melyik ez a párt?  

TILOS FELOLVASNI, CSAK EGY VÁLASZ LEHETSÉGES! 

01 – DK (Demokratikus Koalíció) 
02 – Együtt 2014 Mozgalom  
03 – FIDESZ (Fidesz Magyar Polgári Párt)  
04 – Jobbik (Jobbik Magyarországért Mozgalom) 
05 – KDNP (Kereszténydemokrata Néppárt) 
06 – LMP (Lehet Más A Politika) 
07 – MSZP (Magyar Szocialista Párt) 
08 – Munkáspárt (Magyar Kommunista Munkáspárt) 
09 – Momentum Mozgalom (MoMo) 
86 – más párt, szervezet, éspedig: ……………….. 

88 – nem tudom-------------------------- > UGRÁS B26-RA! 
77 – válaszmegtagadó ----------------- > UGRÁS B26-RA! 

 
 

HA VAN VÁLASZTOTT PÁRTJA B24=1-TŐL 86-IG. 

B25.Mennyire szimpatizál ezzel a párttal? 

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

8 - nem tudom 
7 - válaszmegtagadó  

 
 

MINDENKITŐL! 

 

10. KÁRTYALAP 

B26.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 10. 
kártyalapot! 

Baloldali          
Jobboldali 

nem 
tudom 

válasz-
megtagadó 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 77 

 

11. KÁRTYALAP 

B27.Mindent összevetve mennyire elégedett mostani életével?Kérem válaszoljon a 11. kártyalap 
segítségével, amelyen „0” jelenti, hogy ön teljesen elégedetlen, a „10” pedig hogy Ön teljesen 
elégedett.Kérem, használja a 11. kártyalapot! 

rendkívül 
elégedetlen 

         teljesen 
elégedett 

nem 
tudom 

válasz-
megtagadó 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 77 
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11. KÁRTYALAP MARAD! 

B28.Mindent összevetve, mennyire elégedett Magyarország jelenlegi gazdasági állapotával?  
Továbbra is használja a 11. kártyalapot! 

rendkívül 
elégedetlen 

         teljesen 
elégedett 

nem 
tudom 

válasz-
megtagadó 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 77 

 

11. KÁRTYALAP MARAD! 

B29.Mennyire elégedett a jelenlegi magyar kormány munkájával? 
Továbbra is használja a 11. kártyalapot! 

rendkívül 
elégedetlen 

         teljesen 
elégedett 

nem 
tudom 

válasz-
megtagadó 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 77 

 

11. KÁRTYALAP MARAD! 

B30.Mindent összevetve mennyire elégedett Magyarországon a demokrácia működésével? 
Továbbra is használja a 11. kártyalapot! 

rendkívül 
elégedetlen 

         teljesen 
elégedett 

nem 
tudom 

válasz-
megtagadó 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 77 

 

12. KÁRTYALAP 

B31.Mi a véleménye az oktatás általános állapotáról?Kérem, használja a 12. kártyalapot! 

nagyon 
rossz 

         
nagyon jó 

nem 
tudom 

válasz-
megtagadó 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 77 

 

12. KÁRTYALAP MARAD! 

B32. Mi a véleménye az egészségügy általános állapotáról? Továbbra is használja a 12. kártyalapot! 

nagyon 
rossz 

         
nagyon jó 

nem 
tudom 

válasz-
megtagadó 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 77 

 

13. KÁRTYALAP 

Kérem mondja meg, hogy milyen mértékben ért vagy nem ért egyet a következő kijelentésekkel. 
Kérem, használja a 13. 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 

válasz 
megta-
gadó 

B33 A kormánynak lépéseket 
kellene tennie a 
jövedelemkülönbségek 
csökkentése érdekében. 

1 2 3 4 5 8 7 

B34 
Hagyni kell, hogy a meleg 
férfiak, és a leszbikus nők 
szabadon éljék az életüket 

1 2 3 4 5 8 7 
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melegként és leszbikusként 
úgy, ahogy akarják. 

B35 
Szégyellném, ha a közeli 
rokonaim között volna meleg 
férfi vagy leszbikus nő. 

1 2 3 4 5 8 7 

B36 

A meleg férfipárokat és a 
leszbikus női párokat a 
gyermekek örökbefogadása 
terén a heteroszexuális 
párokéval megegyező jogoknak 
kellene megilletnie. 

1 2 3 4 5 8 7 

 

14. KÁRTYALAP 

B37. Az Európai Unióval kapcsolatban vannak, akik azt mondják, az integrációnak tovább kell 
folytatódnia. Mások szerint az Európai Unió már így is túlságosan egységesített. Kérem, 
helyezze el véleményét a skálán!Kérem, használja a 14. kártyalapot! 

Már így is 
túlságosan 
egységesített. 

         Az 
integrációnak 

tovább kell 
folytatódnia. 

nem 
tudom 

válasz-
megtagadó 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 77 

 
 

Most néhány kérdést szeretnék feltenni a külföldről betelepülő emberekről. 

15. KÁRTYALAP 

B38. Kérem mondja meg, hogy a külföldön élő magyar nemzetiségűek mekkora részének engedné 
meg a betelepülést? Kérem, használja a 15. kártyalapot! 

1 - sokuknak meg kellene engedni, hogy Magyarországra jöjjenek élni 

2 – jónéhányuknak meg kellene engedni 

3 - keveseknek kellene megengedni 

4 - senkinek nem kellene megengedni 

8 - nem tudom 

7–válaszmegtagadó 

 

15. KÁRTYALAP MARAD! 

B39. A külföldön élő nem magyar nemzetiségűek mekkora részének engedné meg a betelepülést? 
Továbbra is használja a 15. kártyalapot! 

1 - sokuknak meg kellene engedni, hogy Magyarországra jöjjenek élni 

2 – jónéhányuknak meg kellene engedni 

3 - keveseknek kellene megengedni 

4 - senkinek nem kellene megengedni 

8 - nem tudom 

7-válaszmegtagadó 

 

15. KÁRTYALAP MARAD! 

B40.Az Európán kívüli szegényebb országokban élő emberek mekkora részének kellene 
megengedni, hogy Magyarországra jöjjön élni? Továbbra is használja a 15. kártyalapot! 

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

8 - nem tudom 
7 - válaszmegtagadó 

 

16. KÁRTYALAP 

B41. Általában véve árt, vagy használ Magyarország gazdaságának, hogy más országokból 
idejönnek élni emberek? Kérem, használja a 16. kártyalapot! 

árt a 
gazdaságnak 

         használ a 
gazda-
ságnak 

nem 
tudom 

válasz-
megtagadó 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 77 

 

17. KÁRTYALAP 

B42. Mit mondana, Magyarország kulturális életének általában véve ártanak, vagy inkább 
gazdagítják, akik más országból idejönnek élni? Kérem, használja a 17. kártyalapot! 

ártanak a 
kulturális 
életnek 

         gazdagítják a 
kulturális 

életet 

nem 
tudom 

válasz-
megtagadó 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 77 

 

18. KÁRTYALAP 

B43.Rosszabb, vagy jobb hely lett-e Magyarország azzal, hogy más országból idejöttek emberek 
élni? Kérem, használja a 18. kártyalapot! 

rosszabb lett          
jobb lett 

nem 
tudom 

válasz-
megtagadó 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 77 

 

 

’B’ BLOKK LEKÉRDEZÉSÉNEK VÉGE:    □□:□□                  (óra/perc) 
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C BLOKK 

Most néhány Önnel és az Ön életével kapcsolatos kérdés következik. 

19. KÁRTYALAP 

C1. Mindent egybevetve, mennyire érzi magát boldognak? Kérem, használja a 19. kártyalapot! 

nagyon 
boldogtalan 

         nagyon 
boldog 

nem 
tudom 

válasz-
megtagadó 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 77 

 

20. KÁRTYALAP 

C2. Milyen gyakran él társasági életet, jár össze, barátaival, rokonaival vagy kollégáival?  
Kérem, használja a 20. kártyalapot! 

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

88 - nem tudom 
77 - válaszmegtagadó 

 

21. KÁRTYALAP 

C3. Hány olyan személy van – ha van ilyen – ,akivel meg tudja beszélni személyes, legbensőbb 
magánügyeit? 

0 – egy sincs 

1 –egy 
2 – kettő 
3 – három 
4 – négy-hat 
5 – hét-kilenc 
6 – tíz vagy több 

88 - nem tudom 
77 - válaszmegtagadó  

 

22. KÁRTYALAP 

C4. A hasonló korúakhoz képest Ön milyen gyakran jár társaságba? Kérem, használja a 22. 
kártyalapot! 

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

8 - nem tudom 
7 - válaszmegtagadó 
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C5.Az elmúlt 5 évben volt-e Ön vagy háztartásának valamelyik tagja betörés vagy erőszakos 
támadás áldozata? 

1 - igen 
2 - nem 

8 - nem tudom 
7 - válaszmegtagadó  

 

C6. Mennyire érzi úgy, hogy ezen a környéken sötétedés után biztonságos egyedül sétálni? 

KÉRDEZŐ OLVASD FEL! 

1 - nagyon biztonságos 
2 - biztonságos 
3 - nem biztonságos 
4 - egyáltalán nem biztonságos 

8 - nem tudom 
7 - válaszmegtagadó  

 
 

Most megint Önnel kapcsolatos kérdések következnek. 

C7. Milyen az Ön általános egészségi állapota?  

KÉRDEZŐ OLVASD FEL! 

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

8 - nem tudom 
7 - válaszmegtagadó  

 

C8. Akadályozza-e Önt mindennapi tevékenységében bármilyen módon valamilyen tartós betegség, 
rokkantság, rossz egészségi állapot, vagy mentális probléma? Ha igen, akkor milyen 
mértékben? 

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

8 - nem tudom 
7 - válaszmegtagadó  

 

23. KÁRTYALAP 

Az emberek eltérő módon kötődhetnek az országhoz, amelyben élnek, és Európához. 
 
C9. Mennyire kötődik érzelmileg Magyarországhoz? Kérem, válaszoljon a 23-as kártyalap 

segítségével, amelyen a 0 azt jelöli, hogy egyáltalán nem kötődik érzelmileg, a 10 pedig azt, 
hogy nagyon kötődik érzelmileg:  

 
 

egyáltalán 
nem 

kötődik 
érzelmileg 

 

nagyon  
kötődik 

érzelmileg 
 

(válasz-
megtagadó) 

(nem 
tudom) 
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00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 77 88 
 

 
 
 
 

23. KÁRTYALAP MARAD! 

C10. És mennyire kötődik érzelmileg Európához?  
 

egyáltalán 
nem 
kötődik 
érzelmileg 
 

 nagyon  
kötődik 

érzelmileg  
 

(válasz-
megtagadó) 

 

(nem 
tudom) 

 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 77 88 

 

C11. Van-e olyan vallás vagy vallási felekezet, amelyhez tartozónak tekinti magát? 

1 - igen, van------------------- > UGRÁS C12-RE! 
2 - nincs ------------------------ > UGRÁS C13-RE! 

8 - nem tudom---------------- > UGRÁS C13-RE! 
7 - válaszmegtagadó -------- > UGRÁS C13-RE! 

 
 

C12 Melyikhez? 

TILOS FELOLVASNI, CSAK EGY VÁLASZ LEHETSÉGES! 

110 - római katolikus 420 - Jehova tanúi 
120 - görög katolikus 490 - más keresztény felekezet 
190 - más (római) katolikus 491 - adventista 
220 - baptista 492 - Hit Gyülekezete 
250 - evangélikus (lutheránus) 500 - izraelita 
260 - metodista 600 - muszlim 
270 - pünkösdista 710 - buddhista 
280 - református (kálvinista) 720 - hindu 
290 - más protestáns felekezet 790 - más keleti vallás/felekezet 
291 - unitárius 791 - Krisna tudatú hívő 
300 - keleti ortodox 890 - más nem keresztény felekezet 
410 - mormon 998- egyéb, éspedig: 

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

777 - válaszmegtagadó 999 - nem kellett feltenni 

 

C12 UTÁN UGRÁS C15-RE! 

 

C13-ET AKKOR KÉRDEZD, HA A C11-NÉL NINCS, VAGY NEM TUDOM/NINCS VÁLASZ VOLT  

(C11= 2, 7, 8): 

C13. Tekintette magát valaha is valamilyen valláshoz vagy felekezethez tartozónak? 

1 - igen------------------------- > UGRÁS C14-RE! 
2 - nem ------------------------- > UGRÁS C15-RA! 

8 - nem tudom---------------- > UGRÁS C15-RA! 
7 - válaszmegtagadó -------- > UGRÁS C15-RA! 
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C14. Melyikhez? 

TILOS FELOLVASNI, CSAK EGY VÁLASZ LEHETSÉGES! 

110 - római katolikus 420 - Jehova tanúi 
120 - görög katolikus 490 - más keresztény felekezet 
190 - más (római) katolikus 491 - adventista 
220 - baptista 492 - Hit Gyülekezete 
250 - evangélikus (lutheránus) 500 - izraelita 
260 - metodista 600 - muszlim 
270 - pünkösdista 710 - buddhista 
280 - református (kálvinista) 720 - hindu 
290 - más protestáns felekezet 790 - más keleti vallás/felekezet 
291 - unitárius 791 - Krisna tudatú hívő 
300 - keleti ortodox 890 - más nem keresztény felekezet 
410 - mormon 998 - egyéb, éspedig: 

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

777 - válaszmegtagadó 999 - nem kellett feltenni 

 

MINDENKITŐL! 

 

24. KÁRTYALAP 

C15. Függetlenül attól, hogy Ön tartozik-e valamelyik egyházhoz vagy felekezethez, mennyire tartja 
vallásosnak magát? Kérem, használja a 24. kártyalapot! 

egyáltalán 
nem vallásos 

         nagyon 
vallásos 

nem 
tudom 

válasz-
megtagadó 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 77 

 

 

25. KÁRTYALAP 

C16. Az olyan különleges alkalmaktól eltekintve, mint az esküvők és a temetések, mostanában 
milyen gyakran vesz részt vallási szertartásokon? Kérem, használja a 25. kártyalapot! 

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

88 - nem tudom 
77 - válaszmegtagadó 
 

25. KÁRTYALAP MARAD! 

C17. A vallási szertartásokon való részvételt leszámítva milyen gyakran szokott Ön imádkozni - ha 
szokott egyáltalán? Továbbra is használja a 25. kártyalapot! 

01 - minden nap 
02 - hetente többször 
03 - hetente egyszer 
04 - havonta legalább egyszer 
05 -csak nagyobb vallási ünnepeken 
06 - ritkábban 
07 - soha 
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88 - nem tudom 
77 –válaszmegtagadó 

 
 

MINDENKITŐL 

 

C18. Olyan csoport tagjának tartja-e magát, amelyet hátrányos megkülönböztetés ér ma 
Magyarországon? 

1 - igen------------------------- > UGRÁS C19-RE! 
2 - nem ------------------------ > UGRÁS C20-RA! 

8 - nem tudom--------------- > UGRÁS C20-RA! 
7 - válaszmegtagadó ------- > UGRÁS C20-RA! 

 
HA OLYAN CSOPORT TAGJA, AMELYET HÁTRÁNYOS MEGKÜLÖNBÖZTETÉS ÉR (C18=1) 

 

C19. Mi alapján éri hátrányos megkülönböztetés az Ön csoportját? 

 Kérdezz rá: „És még milyen alapon?” 

TILOS FELOLVASNI, TÖBB  VÁLASZ IS LEHETSÉGES! 

 említi nem említi 

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 

88 – nem tudja 

77 – válaszmegtagadó 

 
 

MINDENKITŐL! 

C20. Ön magyar állampolgár? 

1 - igen ------------------ > UGRÁS C22-RA! 
2 - nem ------------------ > UGRÁS C21-RA! 

8 - nem tudom--------- > UGRÁS C21-RA! 
7 - válaszmegtagadó-- > UGRÁS C22-RA! 

 
HA C20=2 VAGY 8! 

C21. Ön milyen állampolgárságú? 

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

88 - nem tudom 
77 - válaszmegtagadó 

C21 AZ ELŐRE MEGADOTT ISO 3166-1 (2 KARAKTER) SZERINT KÓDOLNI. (LD. TÁBLÁZAT) 
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MINDENKITŐL! 

C22. Ön Magyarországon született?  

1 -igen-------------------------- > UGRÁS C25-RE! 
2 - nem -------------------------- > UGRÁS C23-RA! 

8 - nem tudom---------------- > UGRÁS C25-RE! 
7 - válaszmegtagadó-------- > UGRÁS C25-RE! 

 

C23. Melyik országban született? 

AZ ELŐRE MEGADOTT ISO 3166-1 (2 KARAKTER) SZERINT KÓDOLNI 

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

88 - nem tudom 
77 - válaszmegtagadó 
 

C24. Melyik évben telepedett le Magyarországon? 

□□□□év 

8888 - nem tudom  

7777 - válaszmegtagadó 

 
MINDENKITŐL! 

C25. Milyen nyelven vagy nyelveken beszél leggyakrabban otthon? 

KÉRDEZŐ! MAXIMUM 2 NYELVET ÍRHAT BE! 

AZ ELŐRE MEGADOTT ISO 693-2 (3 KARAKTER) SZERINT KÓDOLNI. (LD. TÁBLÁZAT) 

 

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

001 - magyarul 

888 - nem tudom 
777 - válaszmegtagadó 

 

C26. Tartozik Ön valamelyik magyarországi etnikai kisebbségi csoporthoz? 

1 - igen  
2 - nem  

8 - nem tudom 
7 - válaszmegtagadó 
 

C27. Az Ön édesapja Magyarországon született?  

KÉRDEZŐ:AZ „ÉDESAPA” ALATT BÁRMILYEN JOGI FELÜGYELETET GYAKORLÓ GONDVISELŐT, 
ÖRÖKBEFOGADÓT, MOSTOHAAPÁT VAGY NEVELŐAPÁT KELL ÉRTENI. 

1 -igen-------------------------- > UGRÁS C29-RE! 
2 - nem -------------------------- > UGRÁS C28-RA! 

8 - nem tudom---------------- > UGRÁS C29-RE! 
7 - válaszmegtagadó-------- > UGRÁS C29-RE! 
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HA NEM MAGYARORSZÁGON SZÜLETETT (C27=2) 

AZ ELŐRE MEGADOTT ISO 3166-1 (2 KARAKTER) SZERINT KÓDOLNI 

C28. Melyik országban született  az Ön édesapja? 

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

88 - nem tudom 
77 - válaszmegtagadó 
 

MINDENKITŐL! 

C29. Az Ön édesanyja Magyarországon született? 

KÉRDEZŐ: AZ „ÉDESANYA” ALATT BÁRMILYEN JOGI FELÜGYELETET GYAKORLÓ GONDVISELŐT, 
ÖRÖKBEFOGADÓT, MOSTOHAANYÁT VAGY NEVELŐANYÁT KELL ÉRTENI. 

1 -igen-------------------------- > UGRÁS C31-RE! 
2 - nem -------------------------- >TOVÁBB C30-RA! 

8 - nem tudom---------------- > UGRÁS C31-RE! 
7 - válaszmegtagadó-------- > UGRÁS C31-RE! 

 
CSAK AKKOR KÉRDEZD HA A C29-RE 2-ES VÁLASZT ADOTT 

C30. Az Ön édesanyja melyik országban született? 

AZ ELŐRE MEGADOTT ISO 3166-1 (2 KARAKTER) SZERINT KÓDOLNI 

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

88 - nem tudom 
77 - válaszmegtagadó 
99-nem kellett feltenni 
 

MINDENKITŐL 

 

C31 Megkérdezhetem, melyik hónapban született? 

KÉRDEZŐ ÍRD BE A VÁLASZADÓ SZÜLETÉSÉNEK HÓNAPJÁT  
(PL. JANUÁR = 01, DECEMBER = 12): 

□□ 

(Válaszmegtagadó) 77 

(Nem tudom)      88 
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CAPI RANDOMIZÁCIÓ: a válaszadók automatikus besorolása három, nagyjából egyforma nagyságú 
csoportba: 1. csoport (C32-C34), 2. csoport (C35-C37) és 3. csoport (C38-C40). A válaszadókat 
ugyanabba a csoportba kell beosztani az I blokkban, mint itt.  
 
AKKOR KÉRDEZD, HA A C31-NÉL A VÁLASZADÓ AZ 1. CSOPORTBA KERÜLT. (HA C31 = 1)  
 

26. KÁRTYA 

Most a magyarországi demokrácia jelenlegi működésével kapcsolatban teszek fel kérdéseket.1 
 
A kártyalap segítségével kérem mondja meg, hogy az alábbi állítások milyen mértékben jellemzőek 
Magyarországra.   
KÉRDEZŐ: OLVASD FEL! 

   
Egyáltalán 

nem 
jellemző 

         
Teljes 

mértékben 
jellemző 

 
(Válaszmegtagadó) 

 
(Nem 

tudom) 
 

 
C32 

 
A kormányzó 
pártokat 
Magyarországon 
megbüntetik a 
választásokon,2 ha 
rosszul végezték a 
munkájukat  

 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 77 88 

C33 
 

Magyarországon a 
kormány megvédi az 
állampolgárokat a 
szegénységtől 
 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 77 88 

C34 
 

Magyarországon a 
kormány 
megindokolja a 
döntéseit a 
szavazóknak 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 77 88 

 
UGRÁS A C41 ELŐTTI BEVEZETŐRE! 
 
 
AKKOR KÉRDEZD, HA A C31-NÉL A VÁLASZADÓ A 2. CSOPORTBA KERÜLT. (HA C31 = 2)   
 
Most a magyarországi demokrácia jelenlegi működésével kapcsolatban teszek fel kérdéseket. 
C353  

27. KÁRTYALAP  

A kártyalap segítségével, kérem, mondja meg, Ön szerint mennyire büntetik meg Magyarországon a 
választásokon4 a kormányzó pártokat, ha azok rosszul végezték a munkájukat? 

 
A kormányzó 

pártokat 
egyáltalán nem 
büntetik meg a 
választásokon, 

ha rosszul 

      A kormányzó 
pártokat teljes 

mértékben 
megbüntetik a 
választásokon, 

ha rosszul 

(Válaszmegtagadó) 
(Nem 

tudom) 

 
1 A fordításhoz, kérjük, vegye figyelembe az ESS6 E17 pontja előtti bevezető szöveget. Figyelmeztetni szeretnénk, 

hogy ez a bevezető szöveg nem azonos az ESS6-ban szereplővel. 
2 ‘Punished in elections’ in the sense of ‘getting fewer votes than in the previous election’. 
3 ÚJ TESZTKÉRDÉS az ESS9-ben, az ESS6 E26 pontjának variációja. 
4 ‘Punished in elections’ in the sense of ‘getting fewer votes than in the previous election’. 
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végezték a 
munkájukat 

végezték a 
munkájukat 

 
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 77 88 

 

28. KÁRTYALAP 

C365 A kártyalap segítségével most, kérem, azt mondja meg, Ön szerint mennyire védi meg 
Magyarországon a kormány az állampolgárokat a szegénységtől? 

A kormány 
egyáltalán nem 

védi meg az 
állampolgárokat 

a 
szegénységtől 

      A kormány 
teljes 

mértékben 
megvédi az 

állampolgárokat 
a 

szegénységtől 

(Válaszmegtagadó) 
(Nem 

tudom) 

 
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 77 88 

 

29. KÁRTYALAP 

 
C376 Most azt mondja meg ennek a kártyalapnak a segítségével, Ön szerint mennyire indokolja meg 

Magyarországon a kormány a döntéseit a szavazóknak?  
 

A kormány 
egyáltalán 

nem indokolja 
meg a 

döntéseit a 
szavazóknak 

      A kormány 
teljes 

mértékben 
megindokolj

a a 
döntéseit a 
szavazókna

k 
 

(Válaszm
egtagadó

) 

(Nem 
tudom) 

 
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 77 88 

 
 
 
UGRÁS A C41 ELŐTTI BEVEZETŐRE  
 
AKOR KÉRDEZD, HA A C31-NÉL A VÁLASZADÓ A 3. CSOPORTBA KERÜLT. (HA C31 = 3)   
 
Most a magyarországi demokrácia jelenlegi működésével kapcsolatban teszek fel kérdéseket. 
 
 
C387 30. KÁRTYA A kártya segítségével kérem, mondja el, hogy ön szerint mennyire büntetik meg 

Magyarországon a kormányzó pártokat a választásokon8, ha rossz munkát végeztek? 
 

A kormányzó 
pártokat 

egyáltalán nem 
büntetik meg a 
választásokon, 

ha rosszul 

        A kormányzó 
pártokat 

megbüntetik a 
választásokon, 

ha rosszul 
végezték a 
munkájukat 

(Válasz-
megtagadó) 

(Nem 
tudja) 

 
5 ÚJ TESZTKÉRDÉS az ESS9-ben, az ESS6 E27 pontjának variációja.  
6 ÚJ TESZTKÉRDÉS az ESS9-ben, az ESS6 E28 pontjának variációja. 
7 NEW TEST QUESTION for ESS9. Variation of E26 in ESS6. 
8 ‘Megbüntetik a választások során’ abban az értelemben, hogy ’kevesebb szavazatot kapnak, mint az előző 

választásokon.’ 
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végezték a 
munkájukat 

 
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 77 88 

 
C399 31. KÁRTYA Most kérem, azt mondja el a kártya segítségével, hogy ön szerint Magyarországon a 

kormány mennyire védi az állampolgárokat a szegénységtől? 
 

A kormány 
egyáltalán nem 

védi meg az 
állampolgárokat 

a 
szegénységtől 

        

A kormány 
megvédi az 

állampolgárokat 
a szegénységtől 

(Válasz-
megtagadó) 

(Nem 
tudja) 

 
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 77 88 

 
C4010 32. KÁRTYA És ennek a kártyának a segítségével, kérem, azt mondja el, hogy ön szerint 

Magyarországon a kormány mennyire indokolja meg döntéseit a szavazóknak. 
 

A kormány 
egyáltalán nem 
indokolja meg a 

döntéseit a 
szavazóknak 

        

A kormány 
megindokolja a 

döntéseit a 
szavazóknak 

(Válasz-
megtagadó) 

(Nem 
tudja) 

 
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 77 88 

 

MINDENKITŐL! 

 
C41 Képzelje el, hogy Magyarországon holnap népszavazást tartanak az európai uniós tagságról. Ön arra 
szavazna, hogy Magyarország maradjon az Európai Unió tagja, vagy arra, hogy lépjen ki? 
    

Maradjon az Európai Unió tagja 1 

Lépjen ki az Európai Unióból 2 

(Üres szavazócédulát dobna be) 3 

(Szándékosan elrontott11 szavazócédulát dobna be) 4 

(Nem szavazna) 5 

(Nem jogosult szavazni) 6 

  

(Válaszmegtagadó) 7 

(Nem tudom) 8 

’C’ BLOKK LEKÉRDEZÉSÉNEK VÉGE:    □□:□□                  (óra/perc) 

  

 
9 NEW TEST QUESTION for ESS9. Variation of E27 in ESS6. 
10 NEW TEST QUESTION for ESS9. Variation of E28 in ESS6. 
11 ‘szándékosan elrontani' - szándékosan megsemmisíteni vagy érvénytelenné tenni 
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D BLOKK 

MINDENKITŐL 

 

Most arról szeretném kérdezni, mikor csinált bizonyos dolgokat először az életében.12 
 
D1 Dolgozott-e már heti legalább 20 órás fizetett állásban vagy fizetett gyakornokként több mint három 
hónapon keresztül?  
 
 
 

Igen 1 
TOVÁBB D2-

RE! 

Nem 2 

UGRÁS D3-
RA! 

  

(Válaszmegtagadó)  7 

 
CSAK OLYANTÓL KÉRDEZD, AKI D1-RE ÚGY VÁLASZOLT, HOGY MÁR DOLGOZOTT HETI 
LEGALÁBB 20 ÓRÁS FIZETETT ÁLLÁSBAN VAGY FIZETETT GYAKORNOKKÉNT TÖBB MINT 
HÁROM HÓNAPON KERESZTÜL (HA D1 = 1) 
 
D2 Melyik évben vállalt először ilyen állást? 
 
KÉRDEZŐ: az „ilyen állás” arra vonatkozik, hogy heti legalább 20 órás fizetett állásban vagy fizetett 
gyakornokként dolgozott több mint három hónapon keresztül, ld. mint D1. 
 
 

 
 ÍRD BE AZ ÉVSZÁMOT   
 
 

(Válaszmegtagadó) 7777 

(Nem tudom) 8888 

 
  

 
12 The same translation for this introduction should be used as in ESS3. 
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MINDENKITŐL 
D3 Melyik évben – ha egyáltalán – költözött először külön a szüleitől legalább 2 hónapra, hogy önálló 

életet kezdjen?13 
 
KÉRDEZŐ: Szülő alatt bármilyen jogi felügyeletet gyakorló gondviselőt, örökbefogadót vagy 
nevelőszülőt kell érteni. 
A különélés (külön költözés) külön lakhelyen élést, vagyis külön bejárattal rendelkező lakhelyen 
élést jelent. 
Ide tartoznak például azok a  diákok, akik legalább két hónapig távol voltak, még akkor is, ha azóta 
visszaköltöztek vagy alkalmanként hazaköltöztek. 

 
ÍRD BE AZ ÉVSZÁMOT   

 
 

(Még mindig a szülőkkel él és soha nem költözött el 2 
hónapra) 

0000 

(Soha nem élt szülőkkel) 1111 

(Válaszmegtagadó) 7777 

(Nem tudom) 8888 

 
D4 Élt-e valaha együtt egy házastárssal vagy élettárssal legalább három hónapig? 
 

Igen 1 
TOVÁBB D5-

RE 

Nem 2 

UGRÁS D6-
RA 

  

(Válaszmegtagadó)  7 

 
CSAK OLYANTÓL KÉRDEZD, AKI D4 KÉRDÉSRE ÚGY VÁLASZOLT, HOGY MÁR ÉLT EGYÜTT 
HÁZASTÁRSSAL VAGY ÉLETTÁRSSAL LEGALÁBB HÁROM HÓNAPIG (HA D4 = 1) 

 
D5 Ha igen, akkor melyik évben költözött össze először házastárssal vagy élettárssal legalább három 
hónapra?  
 

 
 ÍRD BE AZ ÉVSZÁMOT   
 
 

(Válaszmegtagadó) 7777 

(Nem tudom) 8888 

 
MINDENKITŐL 

D6   Házas? Ha nem, volt valaha házas? 
KÉRDEZŐ: Ha a válaszadó megkérdezi, hogy milyen fajta házasságot lehet idesorolni, olvasd fel: 
„Házasság alatt kizárólag a törvényes házasságot értjük, a jogilag elismert kapcsolatok egyéb 
formái nem tartoznak ide”. 

 
13 A „különélés” (külön költözés) „a szülő(k)től vagy gondviselő(k)től független, külön (vagyis külön bejárattal 
rendelkező) lakhelyen élést” jelent. 
 

 



 24 

Igen 1 
TOVÁBB D7-

RE! 

Nem 2 

UGRÁS D8-
RA! 

  

(Válaszmegtagadó)  7 

OLYANTÓL KÉRDEZD CSAK, AKI D6-RA AZT VÁLASZOLTA, HOGY MÁR VOLT HÁZAS (HA D6 = 1) 
 
D7 Melyik évben házasodott meg először? 
 

 
                                              ÍRD BE AZ ÉVSZÁMOT   

   
 

(Válaszmegtagadó) 7777 

(Nem tudom) 8888 

 
MINDENKITŐL 
D8 Született-e valaha gyermeke?  
 

Igen 1 
TOVÁBB A 

D9-RE! 

Nem 2 

UGRÁS  A 
D15-RE! 

  

(Válaszmegtagadó)  7 

(Nem tudom) 8 

 
AZOKTÓL KÉRDEZD, , AKIK D8-RA AZT VÁLASZOLTÁK, HOGY SZÜLETETT MÁR GYEREKÜK.  (HA 
D8 = 1) 
D9 Összesen hány gyermeke született? 
 

KÉRDEZŐ: Minden élve született gyermek számít. 

 
         ÍRD BE   

 
 
 
 
  

(Válaszmegtagadó) 77 

(Nem tudom) 88 



 25 

D10 Melyik évben született az első gyermeke? 

 
 ÍRD BE AZ ÉVSZÁMOT  
 
 

(Válaszmegtagadó) 7777 

(Nem tudja) 8888 

 
AZOKTÓL KÉRDEZD, AKIKNEK D9-RE ADOTT VÁLASZUK ALAPJÁN TÖBB MINT EGY 
GYERMEKÜK SZÜLETETT (HA D9 > 1) 
 
D11 Melyik évben született a legfiatalabb gyermeke? 

 
 ÍRD BE AZ ÉVSZÁMOT  
 
 

(Válaszmegtagadó) 7777 

r 8888 

AZOKTÓL KÉRDEZD, AKIK D10-RE AZT VÁLASZOLTÁK, HOGY ELSŐ GYERMEKÜK 2002-BEN 
VAGY AZELŐTT SZÜLETETT (HA D10 < 2003) 
 
D12 Van-e unokája? Ha igen, hány? 
 

ÍRD BE A SZÁMOT 
 
 

(Válaszmegtagadó) 77 

(Nem tudja) 88 

AZOKTÓL KÉRDEZD, AKIK A D12-RE AZT VÁLASZOLTÁK, HOGY EGY VAGY TÖBB UNOKÁJUK 
VAN (HA D12 >= 1) 
D13 Melyik évben született az első unokája? 
 

 
  ÍRD BE AZ ÉVSZÁMOT   

 
 

(Válaszmegtagadó) 7777 

(Nem tudja) 8888 

 
AZOKTÓL KÉRDEZD, AKI A D13-RA AZT VÁLASZOLTÁK, HOGY ELSŐ UNOKÁJUK 2002-BEN VAGY 
KORÁBBAN SZÜLETETT (HA D13 < 2003) 
 
 
 
D14 Van dédunokája?  
 

Igen 1 

Nem 2 

  

(Válaszmegtagadó) 7 

(Nem tudom) 8 

CAPI RANDOMIZÁCIÓ: a válaszadók automatikus, véletlenszerű besorolása két, nagyjából 

egyforma nagyságú csoportba: 1. csoport (D15a-tól D34a-ig), 2. csoport (D15b-től D34b-ig)  
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HIÁNYZIK A RANDOMIZÁCIÓ 

 

AZOKTÓL KÉRDEZD, AKIK D14a SZERINT AZ 1. CSOPORBA KERÜLTEK (HA D14a = 1) 
 
’A’ kérdőív 
 
Most felteszek néhány lányokkal és nőkkel kapcsolatos kérdést. A kutatás más résztvevői fiúkkal és 
férfiakkal kapcsolatos kérdéseket fognak megválaszoIni. 
 
D15a Sok különböző álláspont létezik azzal kapcsolatban, mikor válik egy lányból nő, mikor válik felnőtté, 

középkorúvá, öreggé. Ön szerint körülbelül milyen korban válnak a lányok felnőtté?  
 
KÉRDEZŐBIZTOSNAK SZÓLÓ MEGJEGYZÉSEK MINDEN KORRAL KAPCSOLATOS KÉRDÉSHEZ:  
Ha a válaszadó azt válaszolja, „attól függ”, fogadd el a választ, ne kérdezősködj tovább.  
Ha a válaszadó egy életszakaszt mond, kérj pontos életkort az adott szakaszon belül. 
Ha a válaszadó nem tud pontos kort megadni, válasza „nem tudom”. 

 
 

ÍRD BE AZ ÉLETKORT   
 
 

(Attól függ) 000 

(Válaszmegtagadó) 777 

(Nem tudja) 888 

  

D14a JEGYEZD FEL A CAPI RANDOMIZÁCIÓ EREDMÉNYÉT 
 

                1. CSOPORT    1 KÉRDEZD D15a-T! 

                2. CSOPORT 2 UGRÁS D15b-RE! 
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D16a Mit gondol, körülbelül hány éves kor körül válik egy nő középkorúvá?  

 
ÍRD BE AZ ÉLETKORT   

 
 

(Attól függ) 000 

(Válaszmegtagadó) 777 

(Nem tudja) 888 

 
D17a És mit gondol, körülbelül hány éves kor körül éri el egy nő az időskort? 
 

 
ÍRD BE AZ ÉLETKORT   

 
 

(Attól függ) 000 

(Válaszmegtagadó) 777 

(Válaszmegtagadó) 888 

 
Most néhány kérdést szeretnénk feltenni arról, hogy Ön szerint a lányoknak és a nőknek milyen 
korban lenne ideális bizonyos eseményeken átesni, illetve hogy hány évesen korai vagy kései 
ezeket az eseményeket átélniük. Kérjük, minden esetben adjon meg egy hozzávetőleges életkort! 
  
D18a Ön szerint hány éves korban ideális egy lánynak vagy nőnek összeköltöznie egy olyan partnerrel, 

akivel nem házasodott össze? 
 
KÉRDEZŐBIZTOSNAK SZÓLÓ MEGJEGYZÉSEK MINDEN KORRAL KAPCSOLATOS KÉRDÉSHEZ:  
Ha a válaszadó azt válaszolja, „nincs ideális életkor”, fogadd el a választ, NE kérdezősködj tovább.  
Ha a válaszadó egy életszakaszt mond, kérj pontos életkort az adott szakaszon belül. 
Ha a válaszadó nem tud pontos kort megadni, akkor a válasza :„nem tudom”. 

 
ÍRD BE AZ ÉLETKORT   

 
 

(Nincs ideális életkor) 000 

(SOHA nem volna szabad házasság nélkül 
összeköltöznie valakivel)  

111 

(Válaszmegtagadó) 777 

(Nem tudja) 888 

 
D19a Ön szerint hány éves korban ideális egy lánynak vagy nőknek megházasodnia? 
 

ÍRD BE AZ ÉLETKORT   
 

(Nincs ideális életkor) 000 

(SOHA nem kellene megházasodnia) 111 

(Válaszmegtagadó) 
                                                 (Nem tudja) 

777 

888 

 

D20a Ön szerint hány éves korban ideális egy nőknek anyává válnia? 
 

ÍRD BE AZ ÉLETKORT   
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(Nincs ideális életkor) 000 

(Válaszmegtagadó) 777 

(Nem tudja) 888 

 
D21a Ön szerint mi az ideális életkor nő számára, hogy nyugdíjba vonuljon14?  
 

 
ÍRD BE AZ ÉLETKORT   

 
(Nincs ideális életkor) 000 

(SOHA nem kellene nyugdíjba vonulnia)  111 

(SOHA nem kellene fizetett munkát 
végeznie) 

222 

(Válaszmegtagadó) 777 

(Nem tudja) 888 

Vannak dolgok, amiket az emberek túl korainak tartanak bizonyos életkor alatt… 
 
D22a Általánosságban, milyen életkor alatt mondaná azt, hogy egy lány vagy nő túl fiatal ahhoz, hogy 
kilépjen a nappali tagozatos oktatásból? 
 
KÉRDEZŐBIZTOSNAK SZÓLÓ MEGJEGYZÉSEK MINDEN KORRAL KAPCSOLATOS KÉRDÉSHEZ:  
Ha a válaszadó azt válaszolja, „sosem túl fiatal hozzá”, fogadd el a választ, ne kérdezősködj tovább.  
Ha a válaszadó egy életszakaszt mond, kérj pontos életkort az adott szakaszon belül. 
Ha a válaszadó nem tud pontos kort megadni, válasza „nem tudom”. 
 

 
ÍRD BE AZ ÉLETKORT   

 
(Sosem túl fiatal) 000 

  (Válaszmegtagadó) 777 

(Nem tudja) 888 

 
D23a Általánosságban, milyen életkor alatt mondaná azt, hogy egy nő túl fiatal ahhoz, hogy 

összeköltözzön egy olyan partnerrel, akivel nem házasodott össze? 

 
 ÍRD BE AZ ÉLETKORT   

 
(Soha sem túl fiatal) 000 

(SOHA nem volna szabad házasság nélkül 
összeköltöznie valakivel)  

111 

(Válaszmegtagadó) 777 

(Nem tudom) 888 

 
D24a Általánosságban, milyen életkor alatt mondaná azt, hogy egy nő túl fiatal ahhoz, hogy 
megházasodjon? 
 

 
ÍRD BE AZ ÉLETKORT   

 
(Sosem túl fiatal) 000 

 
14 ‘Nyugdíjba vonulni’ = feladni a rendszeres, fizetéssel járó munkát 
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(SOHA nem kellene megházasodnia) 111 

(Válaszmegtagadó) 777 

(Nem tudja) 888 

 
D25a  Általánosságban, milyen életkor alatt mondaná azt, hogy egy nő túl fiatal ahhoz, hogy anyává 
váljon? 
 

  
ÍRD BE AZ ÉLETKORT   

 
(Sosem túl fiatal) 000 

(Válaszmegtagadó) 777 

(Nem tudja) 888 

D26a Általánosságban, milyen életkor alatt mondaná azt, hogy egy nő túl fiatal ahhoz, hogy nyugdíjba 
vonuljon15? 

 

 
ÍRD BE AZ ÉLETKORT   

 
(Sosem túl fiatal) 000 

(SOHA nem kellene nyugdíjba vonulni) 111 

(SOHA nem kellene fizetett munkát 
végezni) 

222 

(Válaszmegtagadó) 777 

(Nem tudja) 888 

 
Ugyanúgy, ahogy bizonyos dolgokhoz túl fiatalnak tartanak valakit, másokhoz néha túl idősnek.  
 
D27a  Általánosságban, milyen életkoron felül mondaná azt, hogy egy nő túl idős ahhoz, hogy még 

mindig a szüleivel éljen?  
 
KÉRDEZŐBIZTOSNAK SZÓLÓ MEGJEGYZÉSEK MINDEN KORRAL KAPCSOLATOS KÉRDÉSHEZ:  
 
Ha a válaszadó azt válaszolja, „sosem túl idős”, fogadd el a választ, ne kérdezősködj tovább.  
Ha a válaszadó egy életszakaszt mond, kérj pontos életkort az adott szakaszon belül. 
Ha a válaszadó nem tud pontos kort megadni, válasza „nem tudom”. 
 

ÍRD BE AZ ÉLETKORT   
 
 

(Sosem túl idős) 000 

(Válaszmegtagadó) 777 

(Nem tudja) 888 

D28a Általánosságban, milyen életkoron felül mondaná azt, hogy egy nő túl idős a gyermekvállaláshoz? 
 

ÍRD BE AZ ÉLETKORT   
 

(Sosem túl idős) 000 

(Válaszmegtagadó) 777 

 
15 ‘Nyugdíjba vonulni’ = feladni a rendszeres, fizetéssel járó munkát 
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(Nem tudja) 888 

D29a Általánosságban, milyen életkoron felül mondaná azt, hogy egy nő túl idős ahhoz, hogy heti 20 órát 
vagy annál többet dolgozzon? 

 
ÍRD BE AZ ÉLETKORT   

 
(Sosem túl idős) 000 

(SOHA nem kellene dolgoznia) 111 

(Válaszmegtagadó) 777 

(Nem tudja) 888 

 
33. KÁRTYALAP Kérem, mondja meg, mennyire helyesli vagy ellenzi, ha egy nő… OLVASD FEL… 
 Kérem, használja a 33. kártyalapot! 

  

Nagyon 
ellenzi 

 
Ellenzi 

 

Nem 
ellenzi, de 

nem is 
helyesli 

 
Helyesli 

 

Nagyon 
helyesli 

 

(Válaszme
gtagadó) 

 

(Nem 
tudom) 

 

D3
0a  

…  úgy dönt, hogy egyáltalán 
nem vállal gyermeket? 1 2 3 4 5 7 8 

D3
1a 
 

… házasság nélkül együtt él a 
partnerével? 

1 2 3 4 5 7 8 

D3
2a 

…gyermeke van egy 
partnerrel, akivel együtt él, de 
nem házasok? 1 2 3 4 5 7 8 

D3
3a 

…teljes munkaidőben 
dolgozik, úgy, hogy 3 éven 
aluli gyermeke(i) van(nak)? 1 2 3 4 5 7 8 

D3
4a 

…elválik, úgy hogy 12 éven 
aluli gyermeke(i) van(nak)? 1 2 3 4 5 7 8 

 
UGRÁS A D35-RE
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’B’ kérdőív   
2. CSOPORTTÓL KÉRDEZD. (HA D14a=2) 
 
Most felteszek néhány fiúkkal és férfiakkal kapcsolatos kérdést. A kutatás más résztvevői lányokkal 
és nőkkel kapcsolatos kérdéseket fognak megválaszoIni. 
 
D15b Sok különböző álláspont létezik azzal kapcsolatban, mikor válik egy fiúból férfi, mikor válik felnőtté, 

középkorúvá, öreggé. Ön szerint körülbelül milyen korban válnak a fiúk felnőtté?  
 
KÉRDEZŐBIZTOSNAK SZÓLÓ MEGJEGYZÉSEK MINDEN KORRAL KAPCSOLATOS KÉRDÉSHEZ:  
Ha a válaszadó azt válaszolja, „attól függ”, fogadd el a választ, ne kérdezősködj tovább.  
Ha a válaszadó egy életszakaszt mond, kérj pontos életkort az adott szakaszon belül. 
Ha a válaszadó nem tud pontos kort megadni, válasza „nem tudom”. 

 
 

ÍRD BE AZ ÉLETKORT   
 
 

(Attól függ) 000 

(Válaszmegtagadó) 777 

(Nem tudja) 888 

 
D16b Mit gondol, körülbelül hány éves kor körül válik egy férfi középkorúvá?  

 
ÍRD BE AZ ÉLETKORT   

 
 

(Attól függ) 000 

(Válaszmegtagadó) 777 

(Nem tudja) 888 

 
D17b És mit gondol, körülbelül hány éves kor körül éri el egy férfi az időskort? 
 

 
ÍRD BE AZ ÉLETKORT   

 
 

(Attól függ) 000 

(Válaszmegtagadó) 777 

(Válaszmegtagadó) 888 

 
Most néhány kérdést szeretnénk feltenni arról, hogy Ön szerint a fiúknak és a férfiaknak milyen 
korban lenne ideális bizonyos eseményeken átesni, illetve hogy hány évesen korai vagy kései 
ezeket az eseményeket átélniük. Kérjük, minden esetben adjon meg egy hozzávetőleges életkort! 
  
D18b Ön szerint hány éves korban ideális egy férfinak összeköltöznie egy olyan partnerrel, akivel nem 

házasodott össze? 
 
KÉRDEZŐBIZTOSNAK SZÓLÓ MEGJEGYZÉSEK MINDEN KORRAL KAPCSOLATOS KÉRDÉSHEZ:  
Ha a válaszadó azt válaszolja, „nincs ideális életkor”, fogadd el a választ, NE kérdezősködj tovább.  
Ha a válaszadó egy életszakaszt mond, kérj pontos életkort az adott szakaszon belül. 
Ha a válaszadó nem tud pontos kort megadni, akkor a válasza „nem tudom”. 

 
ÍRD BE AZ ÉLETKORT   
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(Nincs ideális életkor) 000 

(SOHA nem volna szabad házasság nélkül 
összeköltöznie valakivel)  

111 

(Válaszmegtagadó) 777 

(Nem tudja) 888 

 
D19b Ön szerint hány éves korban ideális egy férfinak megházasodnia? 
 

ÍRD BE AZ ÉLETKORT   
 

(Nincs ideális életkor) 000 

(SOHA nem kellene megházasodnia) 111 

(Válaszmegtagadó) 

(Nem tudja) 

777 

888 

 
D20b Ön szerint hány éves korban ideális egy férfinak apává válnia? 
 

ÍRD BE AZ ÉLETKORT   
 

(Nincs ideális életkor) 000 

(Válaszmegtagadó) 777 

(Nem tudja) 888 

 
 
D21b Ön szerint mi az ideális életkor férfi számára, hogy nyugdíjba vonuljon16?  
 

 
ÍRD BE AZ ÉLETKORT   

 
(Nincs ideális életkor) 000 

(SOHA nem kellene nyugdíjba vonulnia)  111 

(SOHA nem kellene fizetett munkát 
végeznie) 

222 

(Válaszmegtagadó) 777 

(Nem tudja) 888 

 
Vannak dolgok, amiket az emberek túl korainak tartanak bizonyos életkor alatt… 
 
 
D22b Általánosságban, milyen életkor alatt mondaná azt, hogy egy fiú vagy férfi túl fiatal ahhoz, hogy 
kilépjen a nappali tagozatos oktatásból? 
 
KÉRDEZŐBIZTOSNAK SZÓLÓ MEGJEGYZÉSEK MINDEN KORRAL KAPCSOLATOS KÉRDÉSHEZ:  
Ha a válaszadó azt válaszolja, „sosem túl fiatal hozzá”, fogadd el a választ, ne kérdezősködj tovább.  
Ha a válaszadó egy életszakaszt mond, kérj pontos életkort az adott szakaszon belül. 
Ha a válaszadó nem tud pontos kort megadni, válasza „nem tudom”. 
 

 
ÍRD BE AZ ÉLETKORT   

 
16 ‘Nyugdíjba vonulni’ = feladni a rendszeres, fizetéssel járó munkát 
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(Sosem túl fiatal) 000 

  (Válaszmegtagadó) 777 

(Nem tudja) 888 

 
D23b Általánosságban, milyen életkor alatt mondaná azt, hogy egy férfi túl fiatal ahhoz, hogy 

összeköltözzön egy olyan partnerrel, akivel nem házasodott össze? 

 
 ÍRD BE AZ ÉLETKORT   

 
(Soha sem túl fiatal) 000 

(SOHA nem volna szabad házasság nélkül 
összeköltöznie valakivel)  

111 

(Válaszmegtagadó) 777 

(Nem tudom) 888 

 
D24b Általánosságban, milyen életkor alatt mondaná azt, hogy egy férfi túl fiatal ahhoz, hogy 
megházasodjon? 
 

 
ÍRD BE AZ ÉLETKORT   

 
(Sosem túl fiatal) 000 

(SOHA nem kellene megházasodnia) 111 

(Válaszmegtagadó) 777 

(Nem tudja) 888 

 
D25b  Általánosságban, milyen életkor alatt mondaná azt, hogy egy férfi túl fiatal ahhoz, hogy apává 
váljon? 
 

  
ÍRD BE AZ ÉLETKORT   

 
(Sosem túl fiatal) 000 

(Válaszmegtagadó) 777 

(Nem tudja) 888 

D26b Általánosságban, milyen életkor alatt mondaná azt, hogy egy férfi túl fiatal ahhoz, hogy nyugdíjba 
vonuljon17? 

 

 
ÍRD BE AZ ÉLETKORT   

 
(Sosem túl fiatal) 000 

(SOHA nem kellene nyugdíjba vonulni) 111 

(SOHA nem kellene fizetett munkát 
végezni) 

222 

(Válaszmegtagadó) 777 

(Nem tudja) 888 

 
17 ‘Nyugdíjba vonulni’ = feladni a rendszeres, fizetéssel járó munkát 
 



 34 

 
Ugyanúgy, ahogy bizonyos dolgokhoz túl fiatalnak tartanak valakit, másokhoz néha túl idősnek.18  
 
D27b  Általánosságban, milyen életkoron felül mondaná azt, hogy egy férfi túl idős ahhoz, hogy még 

mindig a szüleivel éljen?  
 
KÉRDEZŐBIZTOSNAK SZÓLÓ MEGJEGYZÉSEK MINDEN KORRAL KAPCSOLATOS KÉRDÉSHEZ:  
 
Ha a válaszadó azt válaszolja, „sosem túl idős”, fogadd el a választ, ne kérdezősködj tovább.  
Ha a válaszadó egy életszakaszt mond, kérj pontos életkort az adott szakaszon belül. 
Ha a válaszadó nem tud pontos kort megadni, válasza „nem tudom”. 
 

ÍRD BE AZ ÉLETKORT   
 
 

(Sosem túl idős) 000 

(Válaszmegtagadó) 777 

(Nem tudja) 888 

D28b Általánosságban, milyen életkoron felül mondaná azt, hogy egy férfi túl idős a 
gyermekvállaláshoz19? 

 
ÍRD BE AZ ÉLETKORT   

 
(Sosem túl idős) 000 

(Válaszmegtagadó) 777 

(Nem tudja) 888 

D29b Általánosságban, milyen életkoron felül mondaná azt, hogy egy férfi túl idős ahhoz, hogy heti 20 
órát vagy annál többet dolgozzon? 

 
ÍRD BE AZ ÉLETKORT   

 
(Sosem túl idős) 000 

(SOHA nem kellene dolgoznia) 111 

(Válaszmegtagadó) 777 

(Nem tudja) 888 

 
33. KÁRTYALAP Kérem, mondja meg, mennyire helyesli vagy ellenzi, ha egy férfi… OLVASD FEL… 
 Kérem, használja a 33. kártyalapot! 

 
18 The same translation for this introduction should be used as in ESS3. 
19 ’Gyereket vállaljon’: akár az elsőt, akár a már meglévők mellé még egyet. 
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Nagyon 
ellenzi 

 
Ellenzi 

 

Nem 
ellenzi, de 

nem is 
helyesli 

 
Helyesli 

 

Nagyon 
helyesli 

 

(Válaszme
gtagadó) 

 

(Nem 
tudom) 

 

D30b  …  úgy dönt, hogy 
egyáltalán nem vállal 
gyermeket? 1 2 3 4 5 7 8 

D31b 
 

… házasság nélkül együtt 
él a partnerével20? 1 2 3 4 5 7 8 

D32b …gyermeket vállal egy 
partnerrel21, akivel együtt 
él, de nem házasodtak 
össze? 1 2 3 4 5 7 8 

D33b …teljes munkaidőben 
dolgozik, úgy, hogy 3 éven 
aluli gyermeke(i) van(nak)? 1 2 3 4 5 7 8 

D34b …elválik, úgy hogy 12 éven 
aluli gyermeke(i) van(nak)? 1 2 3 4 5 7 8 

 
 
MINDENKITŐL 

34 KÁRTYA 

D35   Általában Ön előre megtervezi a jövőjét, vagy mindig csak a mának él? Kérem, helyezze el magát 
a következő skálán, ahol a „0” azt jelenti, hogy „amit csak lehet, előre megtervezek”, a „10” pedig 
azt jelenti, hogy „mindig csak a mának élek”. 

 
 
 
 
      

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 77 88 

 

 

 

[D BLOKK LEKÉRDEZÉSÉNEK VÉGE MINDEN ORSZÁGBAN] 

 

 

UGRÁS F BLOKKRA! 
 

A D RÉSZ BEFEJEZÉSI IDEJE:                                           (24 órában kifejezve) 

      (BEFEJEZÉSI idő csak CAPI országoknak) 

  

 
 
 

Amit csak 
lehet, előre 
megtervezek 

Mindig 
csak a 
mának 

élek 

 
 

(Nem 
tudom) 

 
 

(Vála
szme
gtaga
dó) 
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F BLOKK 

MINDENKITŐL!  

Most Önnel és a háztartásában élőkkel kapcsolatban szeretnék föltenni néhány kérdést. 

 

F1. Saját magát – és a gyermekeket – is beleszámítva, hányan élnek állandó jelleggel itt együtt egy 
háztartásban? 

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

88 - nem tudom 
77- válaszmegtagadó 

 
A KÖVETKEZŐ TÁBLÁZATBA KÓDOLJA A VÁLASZADÓRA VONATKOZÓ VÁLASZOKAT (CSAK AZ F2/F3 

KÉRDÉSRE ADOTT VÁLASZOKAT), MAJD A  HÁZTARTÁS TÖBBI TAGJÁRA VONATKOZÓ VÁLASZOKAT (F2-

TŐL F-4 KÉRDÉSIG), CSÖKKENŐ ÉLETKOR SZERINT (A LEGIDŐSEBB AZ ELSŐ.) 

 

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

 

F2.KÓDOLDA NEMET! 

 

F3.És melyik évben született Ön/Ő?  

8888 - nem tudom 
7777- válaszmegtagadó 

 
 

35. KÁRTYALAP  

F4. Milyen rokoni kapcsolatban van vele?Kérem, használja a 35. kártyalapot! 

Ezt a válaszlapot megtekintve: milyen viszonyban van Ő Önnel? 

AZ EZEN AZ OLDALON TALÁLHATÓ KÉRDÉSEKRE (F1-F4) ADOTT VÁLASZOKAT A KÖVETKEZŐ OLDALON 
TALÁLHATÓ TÁBLÁZATBAN KÓDOLD! 
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ÉLETKOR SZERINT CSÖKKENŐ SORRENDBEN ÍRJA BE A HÁZTARTÁSBAN ÉLŐKET  

 

Személy  01 
(válaszadó) 

02 
 

03 
 

04 
 

05 
 

06 
 

Opcionális:  
keresztnév vagy a név 
kezdőbetűi 

      

       

F2 Neme        

Férfi 1 1 1 1 1 1 

Nő 2 2 2 2 2 2 

       

F3 Születési év                         

       

F4 Viszonya a kérdezetthez       
Férj/feleség/élettárs  01 01 01 01 01 
Fia/lánya (mostoha vagy nevelt 
is!) 

 02 02 02 02 02 

Szülő/após v. anyós, az élettárs 
szülője, mostohaszülő 

 03 03 03 03 03 

Testvér (mostoha és nevelt is)  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 

 
 

ÉLETKOR SZERINT CSÖKKENŐ SORRENDBEN ÍRJA BE A HÁZTARTÁSBAN ÉLŐKET  

 

Személy 07 08 
 

09 
 

10 
 

11 
 

12 
 

Opcionális:  
keresztnév vagy a név 
kezdőbetűi 

      

       

F2 Neme        

Férfi 1 1 1 1 1 1 

Nő 2 2 2 2 2 2 

       

F3 Születési év                         

       

F4 Viszonya a kérdezetthez       
Férj/feleség/élettárs 01 01 01 01 01 01 
Fia/lánya (mostoha vagy nevelt is!) 02 02 02 02 02 02 
Szülő/após v. anyós, az élettárs 
szülője, mostohaszülő 

03 03 03 03 03 03 

testvér (mostoha és nevelt is) 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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36. KÁRTYALAP  

AKKOR KÉRDEZZE, HA FÉRJJEL, FELESÉGGEL VAGY PARTNERÉVEL ÉL (F4-RE 01-T 
VÁLASZOLT) 

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

01– Törvényes házasok vagyunk ----------------------------------------->TOVÁBB F7-RE 

02 – Azonos neműek közötti bejegyzett élettársi kapcsolatban élünk ->UGRÁSF7-RA 

04 – Élettársi kapcsolatban élünk------------------------------------------->UGRÁSF8-RA 

06 – Elváltunk / felbontottuk a bejegyzett élettársi kapcsolatunkat>TOVÁBB F7-RE 

88 – Nem tudom --------------------------------------------------------------->TOVÁBB F7-RE 

77 – Válaszmegtagadó  
 
CSAK AKKOR KÉRDEZZE, HA NEM ÉL EGYÜTT PARTNERREL (F4-RE NEM 1-ST 
VÁLASZOLT VAGY F6-RA 01, 02, 06, 77, 88) 

F7. Élt valaha partnerrel, házasság nélkül? 

1- Igen 
2- Nem 

8- Nemtudom 
7- Válaszmegtagadó 
9- Nem kellett feltenni 

 
 

MINDENKITŐL 

F8.Volt valaha válása, vagy bontott már fel bejegyzett élettársi kapcsolatot? 

1- Igen 
2- Nem 

8- Nem tudom 
7- Válaszmegtagadó 

 
 

CSAK AKKOR KÉRDEZD, HA NEM ÉL EGYÜTT FÉRJÉVEL/FELESÉGÉVEL/PARTNERÉVEL VAGY ÉLETTÁRSI 
KAPCSOLATBAN VAN (F4=01 VAGY F6=03,04) 

 

37.KÁRTYALAP 

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

CSAK EGY VÁLASZT KÓDOLJ: 

01 – Házas 
02 – Azonos neműek közötti bejegyzett élettársi kapcsolatban él 
04 – Elvált / felbontotta bejegyzett élettársi kapcsolatát 
05 – Özvegy / azonos neműek közötti bejegyzett élettársi kapcsolatbeli partnere elhunyt 
06 – Nőtlen / hajadon  

88 – Nem tudom 
77 – Válaszmegtagadó 

 
AKKOR KÉRDEZD HA NEM ÉL EGYÜTT GYERMEKEIVEL (HA F4 NEM 02) 

 

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



 39 

1- igen 
2- nem 

8- nem tudom 
7- válaszmegtagadó 
9- nem kellett feltenni 

 

MINDENKITŐL 

 

38. KÁRTYALAP  

F14. Melyik kifejezés illik leginkább arra a környékre, ahol lakik? Kérem, használja az 38. 
kártyalapot! 

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

8 - nem tudom 
7 –válaszmegtagadó 
 
 
 

39. KÁRTYALAP  

F15. Mi az Ön legmagasabb iskolai végzettsége? Kérem, használja az 39. kártyalapot! 

01 - nem járt iskolába; 1-3 osztályos elemi iskola vagy azzal egyenértékű  
02 - 4-7 osztályos elemi iskola vagy azzal egyenértékű  
03 - befejezett általános iskola vagy azzal egyenértékű  
04 - szakmunkásképző, szakiskola  
05 - 10. évfolyamra épülő szakképzés  
06 - érettségi, befejezett szakközépiskola  
07 - érettségi, befejezett gimnázium  
08 - érettségire épülő felsőfokra nem akkreditált szakképzés, középfokú technikum  
09 - felsőfokú akkreditált szakképzés, felsőfokú technikum  
10 - főiskolai diploma vagy főiskolai alapképzési szak – BA/BSC  
11 - egyetemi alapképzési szak – BA /BSC  
12 - főiskolai mesterképzési szak – MA/MSS  
13 - egyetemi diploma vagy egyetemi mesterképzési szak – MA/MSC  
14 - felsőfokú végzettség tudományos fokozattal  
98 - egyéb, éspedig: ...................................................................  

88 - nem tudom 

77 - válaszmegtagadó 
 

MINDENKITŐL!  

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

KÉRDEZŐ: A VÁLASZT ÉRTELEMSZERŰEN KEREKÍTSD EGÉSZ ÉVRE. 

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

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

88 - nem tudom 
77 - válaszmegtagadó 
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40. KÁRTYALAP  

F17a. A következők közül melyikkel jellemezhető az, amit Ön az elmúlt 7 napban csinált? A 
válaszadáshoz használja az 40. válaszlapot.  

TÖBB VÁLASZ LEHET, KÓDOLD AZ ÖSSZESET! 

 említi 
nem 
említi 

nem 
tudom 

válasz-
megta-
gadó 

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

1 2 8 7 

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

1 2 8 7 

3 - munkanélküli voltam és aktívan munkát kerestem 1 2 8 7 

4 - munkanélküli voltam, munkára vártam, de nem kerestem aktívan 
munkát 

1 2 8 7 

5 - tartósan beteg vagy rokkant 1 2 8 7 

6 - nyugdíjas 1 2 8 7 

8 - háztartási munkát végeztem, a gyerekekre vagy másokra 
vigyáztam 

1 2 8 7 

9 - más 1 2 8 7 

 
 

40. KÁRTYALAP 
MARAD! 

CSAK AKKOR KÉRDEZD HA f17A-RA TÖBB, MINT EGY VÁLASZT ADOTT 

 

F17c. És az alábbi lehetőségek közül melyik jellemzi legjobban az elmúlt 7 napját? 
Továbbra is használja az 63. kártyalapot! 

CSAK EGYET VÁLASZTHAT! 

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

02 - tanultam (amit nem a munkáltató fizetett) (akár a szabadság alatti időt is beleértve) 
03 - munkanélküli voltam és aktívan munkát kerestem 
04 - munkanélküli voltam, munkára vártam, de nem kerestem aktívan munkát 
05 - tartósan beteg vagy rokkant 
06 - nyugdíjas 
08 - háztartási munkát végeztem, a gyerekekre vagy másokra vigyáztam 
09 - más 

88 - nem tudom 
77 - válaszmegtagadó 
99- nem kellett feltenni 

 

AKKORD KÉRDEZD HA NINCS FIZETETT MUNKÁJA (HA f17A NEM 01) 
 

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, nemvégzett-------- > UGRÁS F19-RE! 

8 - nem tudom------------------ > UGRÁS F19-RE! 
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7 - válaszmegtagadó--------- > UGRÁS F19-RE! 
 

Ha F18= 2,7,8 

 

F19. Volt-e már valaha fizetett állása?  

1 -volt--------------------------- > UGRÁS F20RA! 
2 - nem volt------------- > UGRÁS F36RA! 

8 - nem tudom--------------- > UGRÁS F36-RA! 
7 - válaszmegtagadó ------- > UGRÁS F36-RA! 

 

Ha  F19=1 

F20. Melyik évben volt utoljára állása? 

□□□□év 

8888 - nem tudom 
7777 - válaszmegtagadó 
9999-nem kellett feltenni 
 

KÉRDEZŐBIZTOSNAK: HA A VÁLASZADÓNAK JELENLEG IS  VAN FIZETETT MUNKÁJA (F17A=1 VAGY F18= 
1), AKKOR AZ F21- F34 KÉRDÉSEKRE, A JELENLEGI MUNKÁJÁVAL KAPCSOLATBAN VÁLASZOLJON;  

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

AMENNYIBEN A VÁLASZADÓNAK TÖBB MUNKÁJA IS VAN, AZZAL A MUNKÁVAL KAPCSOLATBAN 
KÉRDEZZE, AMELLYEL A LEGTÖBB IDŐT TÖLTI EGY HÉTEN. AMENNYIBEN KÉT EGYFORMA 
IDŐMENNYISÉGET JELENTŐ MUNKÁJA VAN (PL. KÉT FÉLÁLLÁSA) ARRÓL KÉRDEZD, AMELYIK JOBBAN 
FIZETETT.  

HA F17A VAGY F18 ALPJÁN VAN FIZTETT MUNKÁJA VAGY HA F19 ALAPJÁN MOST NINCS DE KORÁBBAN 
VOLT FIZETETT MUNKÁJA (HA F17A =01 VAGY F18=1 VAGY F19=1) 

 

F21. Jelenlegi (legutolsó) főállásában Ön… 

1 - alkalmazott (volt), ------------------------------------------------------------- > UGRÁS F23-RA! 
2 - vállalkozó (volt), --------------------------------------------------------------- > UGRÁS F22-RE! 
3 - a család saját vállalkozásában dolgozik (dolgozott)? --------------- > UGRÁS F23-RA! 

8 - nem tudom--------------------------------------------------------------------- > UGRÁS F23-RA! 
7 - válaszmegtagadó ------------------------------------------------------------- > UGRÁS F23-RA! 

 

Ha F21=2 

F22. Hány alkalmazottja van/volt Önnek? 

□□□□□alkalmazottak száma 

88888 - nem tudom 
77777 - válaszmegtagadó 
 

VÁLASZ UTÁN UGORJ AZ F24-RE! 

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

F23. Milyen munkaszerződése van/volt? 

1 -határozatlan idejű 
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2 -határozott időre szóló  

3 - nincs /nem volt szerződése 
8 - nem tudom 
7 - válaszmegtagadó 
9- nem kellett feltenni 

 

KÉRDEZŐ! MINDENKITŐL AKINEK VAN/VOLT FIZETETT ÁLLÁSA! HA F17A VAGY F18 ALPJÁN VAN FIZTETT 
MUNKÁJA VAGY HA F19 ALAPJÁN MOST NINCS DE KORÁBBAN VOLT FIZETETT MUNKÁJA (HA F17A =01 
VAGY F18=1 VAGY F19=1) 

F24. Önmagát is beleértve, hány embert foglalkoztatnak, (foglalkoztattak) a munkahelyen, ahol Ön 
dolgozik (dolgozott)? 

1 - kevesebb, mint 10 embert 
2 - 10 és 24 között 
3 - 25 és 99 között 
4 - 100 és 499 között 
5 - 500-at vagy többet 

8 - nem tudom 
7 - válaszmegtagadó 
9 - nem kellett feltenni 

 

F25.Vannak-e / voltak-e Önnek beosztottjai a főállásában? 

1 - igen ------------------------ > UGRÁS F26-RA! 
2 - nem ------------------------ > UGRÁS F27-RE! 

8 - nem tudom--------------- >UGRÁS F27-RE! 
7 - válaszmegtagadó ------- >UGRÁS F27-RE! 

 
 
 

AKKOR KÉRDEZD, HA VOLTAK BEOSZTOTTJAI (F25=1) 

F26.Hány beosztottja van/volt? 

□□□□□beosztottak száma 

88888 - nem tudom 
77777 - válaszmegtagadó 
 

MINDENKITŐL AKINEK VAN/VOLT FIZETETT ÁLLÁSA!  F17A VAGY F18 ALPJÁN VAN FIZTETT 
MUNKÁJA VAGY HA F19 ALAPJÁN MOST NINCS DE KORÁBBAN VOLT FIZETETT MUNKÁJA (HA 
F17A =01 VAGY f18=1 VAGY f19=1) 
 

41. KÁRTYALAP  

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

KÉRDEZŐ OLVASD FEL! 

 egyálta-
lán nem  
tudom/ 
tudtam  
befo-

lyásolni 

         csak 
tőlem 
függ/ 
füg-
gött 

nem 
tudom 

válasz-
meg-

tagadó 

F27. …döntsön a napi 
munkája 
megszervezéséről?  

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 77 
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F28. …a szervezet/cég 
tevékenységét érintő 
döntéseket 
befolyásolja?  

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 77 

 
 

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

KÉRDEZŐ: Ha a szerződésben 0 óra szerepel, azt 0 óraként kódold. 

A VÁLASZ 0 ÉS 168 ÓRA KÖZÖTTI SZÁM LEHET 

ÍRD BE AZ ÓRÁK SZÁMÁT: 

□□□órák száma 

888 - nem tudom 
555 - (Nem volt megadott “alap” vagy munkaszerződésben rögzített munkaideje) 
777 - válaszmegtagadó 
 

 

F30.Hányórát dolgozik (dolgozott) ténylegesen hetente (a főállásában), beleértve a fizetett vagy 
fizetetlen túlórákat is? Az alapmunkaidejétől, illetve a munkaszerződésében meghatározott 
munkaidőtől függetlenül vegye figyelembe az órákat! 

KÉRDEZŐ: A VÁLASZ 0 ÉS 168 ÓRA KÖZÖTTI SZÁM LEHET. 

ÍRJD BE AZ ÓRÁK SZÁMÁT: 

□□□órák száma 

888 - nem tudom 
777 –válaszmegtagadó 
 
 
 
 

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

ÍRJD BE! 

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

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

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

888 - nem tudom 
777 - válaszmegtagadó 
 

 

42. KÁRTYALAP  

F32 Milyen típusú vállalatnál/szervezetnél dolgozik/dolgozott? 

CSAK EGY VÁLASZT KÓDOLJ! 

01 - kormányzati vagy önkormányzati szektor 
02 - más közszféra (pl. egészségügy, oktatás) 
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03 - állami tulajdonú vállalat 
04 - magánvállalat 
05 - saját vállalkozás 
06 - egyéb 

88 - nem tudom 
77 - válaszmegtagadó 
 

  

F33. Mi (volt) az Ön fő foglalkozásának az elnevezése? 

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

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

888 - nem tudom 
777 - válaszmegtagadó 
 

 

F34. A főállásában többnyire milyen típusú munkát végez (végzett)? 

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

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

888 - nem tudom 
777 - válaszmegtagadó 
 

 

F34a Milyen képzettség vagy végzettség szükséges (volt szükséges) ehhez a munkához? 

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

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

888 - nem tudom 
777 - válaszmegtagadó 
 
 
 

 

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

1 - igen  
2 - nem  

8 - nem tudom 
7 - válaszmegtagadó  
 

 

MINDENKITŐL! 

 

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

1 - igen ---------------------- > TOVÁBB F37-RE! 
2 - nem ---------------------- > UGRÁS F39-RE! 

8 - nem tudom------------- > UGRÁS F39-RE! 
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7 - válaszmegtagadó ----- > UGRÁS F39-RE! 
 

HA AZ ELŐZŐ KÉRDÉSRE IGENNEL VÁLASZOLT (F36=1) 

F37.Az ilyen munkanélküli időszakok közül volt olyan, amelyik több mint 12 hónapig tartott? 

1 - igen  
2 - nem  

8 - nem tudom 
7 - válaszmegtagadó  

 
 
 

F38. Volt munkanélküli az elmúlt 5 évben több mint három hónapon át? 

KÉRDEZŐ: EZEK A LEGALÁBB 3 HÓNAPOS IDŐSZAKOK F36-NÁL 

1 - igen  
2 - nem  

8 - nem tudom 
7 - válaszmegtagadó  
 
 

MINDENKITŐL! 

F39. Ön tagja-e, vagy volt-e valaha tagja szakszervezetnek?  

HA IGEN:Most is tag vagy csak az volt? 

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

8 - nem tudom 
7 - válaszmegtagadó  
 
 

43. 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 43. kártyalapot! 

01 - bérek vagy fizetések 
02 - önfoglalkoztatásból (kivéve mezőgazdaság) szerzett jövedelem 
03 - mezőgazdasági vállalkozásból szerzett jövedelem 
04 – nyugdíjak 
05 - munkanélküli segély/ végkielégítés 
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 
 

44. KÁRTYALAP 

F41. Kérem a kártyalap felhasználásával mondja meg melyik betűjelzés írja le legjobban a 
háztartásának az összes forrásból származó, adók és kötelező járulékok levonása után 
fennmaradó nettó bevételét. Ha nem tudja a pontos számot, kérem, becsülje meg az összeget! 
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Használja a 44. 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 

 
 

45. KÁRTYALAP 

F42. Melyik leírás közelíti meg leginkább az Önök háztartásának jelenlegi jövedelmi helyzetét? 

1 - kényelmesen megélünk a jelenlegi jövedelmünkből 
2 - kijövünk a jelenlegi jövedelmünkből 
3 - nehezen élünk meg a jelenlegi jövedelmünkből 
4 - nagyon nehezen élünk meg a jelenlegi jövedelmünkből 

8 - nem tudom 
7 - válaszmegtagadó  
 

AKKOR KÉRDEZD, HA EGYNÉL TÖBB HÁZTARTÁSTAG VAN F1 ALAPJÁN (HA F1 > 1) 

 

46. KÁRTYALAP 

F42a Most gondoljon a saját személyes jövedelmére.  
Elsősorban milyen forrásból származik az Ön jövedelme?  

 
 

Bérből vagy fizetésből 01 

Önfoglalkoztatásból (kivéve a mezőgazdaságot) 
farming) 

02 

Mezőgazdaságból 03 

Nyugdíjból 04 

Munkanélküli segélyből/végkielégítésből 05 

Társadalombiztosítási juttatás (pl. családi pótlék, 
GYES)vagy bármilyen más forrásból szociális 

segély, ösztöndíj 

06 

Befektetésből, megtakarításból, biztosításból vagy 
ingatlanból 

07 

Egyéb forrásból 08 

Nincsen jövedelmem 09 

  

(Válaszmegtagadó) 77 

(Nem tudom) 88 

 
AKKOR KÉRDEZD HA FÉRJÉVEL/FELESÉGÉVE/PARTNERÉVEL ÉL (f4=01( 

47. KÁRTYALAP 

F44. Mi az Ön férjének/ feleségének/ partnerének legmagasabb iskolai végzettsége?  
Kérem, használja a 47. kártyalapot! 

01 - nem járt iskolába; 1-3 osztályos elemi iskola vagy azzal egyenértékű  
02 - 4-7 osztályos elemi iskola vagy azzal egyenértékű  
03 - befejezett általános iskola vagy azzal egyenértékű  
04 - szakmunkásképző, szakiskola  
05 - 10. évfolyamra épülő szakképzés  
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06 - érettségi, befejezett szakközépiskola  
07 - érettségi, befejezett gimnázium  
08 - érettségire épülő felsőfokra nem akkreditált szakképzés, középfokú technikum  
09 - felsőfokú akkreditált szakképzés, felsőfokú technikum  
10 - főiskolai diploma vagy főiskolai alapképzési szak – BA/BSC  
11 - egyetemi alapképzési szak – BA /BSC  
12 - főiskolai mesterképzési szak – MA/MSS  
13 - egyetemi diploma vagy egyetemi mesterképzési szak – MA/MSC  
14 - felsőfokú végzettség tudományos fokozattal  
98 - egyéb, éspedig: ...................................................................  

88 - nem tudom 

77 - válaszmegtagadó 
 

48. KÁRTYALAP 

F45a. A következők közül mivel jellemezhető az Ön férjének /feleségének / partnerének az elmúlt 7 
napja?  
Melyik jellemző még?Kérem, használja a 48. kártyalapot! 

TÖBB VÁLASZ LEHET, KÓDOLD AZ ÖSSZESET! 

 említi 
nem 
említi 

nem 
tudom 

válasz-
megta-
gadó 

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

1 2 8 7 

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

1 2 8 7 

3 - munkanélküli volt és aktívan munkát keresett 1 2 8 7 

4 - munkanélküli volt, munkára várt, de nem keresett aktívan 
munkát 

1 2 8 7 

5 - tartósan beteg vagy rokkant 1 2 8 7 

6 - nyugdíjas 1 2 8 7 

8 - háztartási munkát végzett, a gyerekekre vagy másokra 
vigyázott 

1 2 8 7 

9 - más 1 2 8 7 

 
 

48. KÁRTYALAP 
MARAD! 

AKKOR KÉRDEZD, HA F45-NÁL TÖBB, MINT EGY VÁLASZ VOLT 

 

F45c. És az alábbi lehetőségek közül melyik jellemzi legjobban az Ön férjének /feleségének / 
partnerének az elmúlt 7 napját? 

CSAK EGYET VÁLASZTHAT! 

01 - dolgozott, fizetett munkát végzett (vagy átmenetileg nem, pl. szabadság miatt)  
(alkalmazottként, vállalkozóként, a családi vállalkozásban) 

02 - tanult (amit nem a munkáltató fizetett) (akár a szabadság alatti időt is beleértve) 
03 - munkanélküli volt és aktívan munkát keresett 
04 - munkanélküli volt, munkára várt, de nem keresett aktívan munkát 
05 - tartósan beteg vagy rokkant 
06 - nyugdíjas 
08 - háztartási munkát végzett, a gyerekekre vagy másokra vigyázott 
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09 - más 

88 - nem tudom 
77 - válaszmegtagadó 

 
AKKOR KÉRDEZD HA A PARTNERÉNEK NINCS FIZETETT MUNKÁJA (HA F45A NEM 01) 
 

F46. Megkérdezhetem, hogy az elmúlt 7 napban végzett-e az Ön férje/felesége/partnere legalább egy 
órás fizetett munkát? 

1 –igen     →TOVÁBB F47-RE! 
2 - nem      →UGRÁS F52-RE! 

8 - nem tudom →UGRÁS F52-RE! 
7 –válaszmegtagadó →UGRÁS F52-RE! 

 
F47 CSAK AKKOR, HA A HÁZASTÁRSNAK/ PARTNERNEK VAN FIZETT MUNKÁJA (F45A=1 VAGY F46=1)! 

 

F47. Mi az Ön partnerének főfoglalkozása jelenleg, vagy ha most nem dolgozik, akkor mi volt a 
legutolsó foglalkozása?  

ÍRD LE! 

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

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

888 - nem tudom 
777 - válaszmegtagadó 
 

F48. Az Ön partnere a főállásában többnyire milyen típusú munkát végez (végzett)?  

ÍRD LE! 

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

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

888 - nem tudom 
777 - válaszmegtagadó 
 

F49. Milyen képzettség vagy végzettség szükséges (volt szükséges) ehhez a munkához? 

ÍRD LE! 

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

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

888 - nem tudom 
777 - válaszmegtagadó 
 

F50. Jelenlegi (legutolsó) főállásában az Ön férje/felesége/partnere… 

1 - alkalmazott (volt), 
2 – egyéni vállalkozó (volt),  
3 - a család saját vállalkozásában dolgozik (dolgozott)? 

8 - nem tudom 
7 - válaszmegtagadó 
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F51. Hány órát dolgozik (dolgozott) az Ön partnere ténylegesen hetente (a főállásában), beleértve a 
fizetett vagy fizetetlen túlórákat is? Az alapmunkaidejétől, illetve a munkaszerződésében 
meghatározott munkaidőtől függetlenül vegye figyelembe az órákat! 

□□□órák száma 

888 - nem tudom 
777 - válaszmegtagadó 
 

MINDENKITŐL! 

 

49. KÁRTYALAP 

F52. Mi az Ön apjának a legmagasabb iskolai végzettsége?  

01 - nem járt iskolába; 1-3 osztályos elemi iskola vagy azzal egyenértékű  
02 - 4-7 osztályos elemi iskola vagy azzal egyenértékű  
03 - befejezett általános iskola vagy azzal egyenértékű  
04 - szakmunkásképző, szakiskola  
05 - 10. évfolyamra épülő szakképzés  
06 - érettségi, befejezett szakközépiskola  
07 - érettségi, befejezett gimnázium  
08 - érettségire épülő felsőfokra nem akkreditált szakképzés, középfokú technikum  
09 - felsőfokú akkreditált szakképzés, felsőfokú technikum  
10 - főiskolai diploma vagy főiskolai alapképzési szak – BA/BSC  
11 - egyetemi alapképzési szak – BA /BSC  
12 - főiskolai mesterképzési szak – MA/MSS  
13 - egyetemi diploma vagy egyetemi mesterképzési szak – MA/MSC  
14 - felsőfokú végzettség tudományos fokozattal  
98 - egyéb, éspedig: ...................................................................  

88 - nem tudom 

77 - válaszmegtagadó 
 
 

F53. Amikor Ön 14 éves volt, az Ön apja a főállásában... 

1 - alkalmazott volt,       →TOVÁBB F54-RE! 
2 – egyéni vállalkozó volt,     →TOVÁBB F54-RE! 
3 - nem dolgozott,       → UGRÁS F56-RA! 

4 - az apa meghalt/nem élt ugyanabban a háztartásban,  
amikor a válaszoló 14 éves volt  → UGRÁS F56-RA! 

8 - nem tudom       → TOVÁBB F54-RE! 
7 - válaszmegtagadó       → TOVÁBB F54-RE! 
 

 

HA AZ APJA DOLGOZOTT, VAGY NEM TUJDA (F53=1, 2, 8) 

 

F54. Mi volt az Ön apjának a fő foglalkozása, amikor Ön 14 éves volt, vagy ha akkor már nem 
dolgozott, akkor mi volt a legutolsó foglalkozása 

ÍRD LE! 

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

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

888 - nem tudom 
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777 - válaszmegtagadó 
 
 
 

50. KÁRTYALAP  

F55. Melyik leírás illik legjobban arra a munkára, amit az Ön apja végzett, amikor Ön 14 éves volt?  
Kérem, használja a 50. kártyalapot! Nincs jó vagy rossz válasz, azt a kategóriát adja meg, amely 
Ön szerint a legjobban leírja apja munkáját. CSAK EGY VÁLASZT KÓDOLJON! 

KÉRDEZŐ: A válaszadónak magának kell kiválasztania a megfelelő kategóriát. Jelezze: 
“nincsenek jó vagy rossz válaszok. Azt válassza, amiről azt gondolja, hogy a legjoban illik” 

 

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

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

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

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

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

06 - nem diplomás szakember, technikus, mesterember 
Pl.: autószerelő, szerszámkészítő, villanyszerelő 

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

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

09 - mezőgazdasági dolgozó 
 Pl.:farmer, földműves,traktorvezető, halász  

88 - nem tudom 
77 - válaszmegtagadó 
 

MINDENKITŐL!  

51. KÁRTYALAP  

F56. Mi az Ön anyjának a legmagasabb iskolai végzettsége? Kérem használja a 51. kártyalapot! 

01 - nem járt iskolába; 1-3 osztályos elemi iskola vagy azzal egyenértékű  
02 - 4-7 osztályos elemi iskola vagy azzal egyenértékű  
03 - befejezett általános iskola vagy azzal egyenértékű  
04 - szakmunkásképző, szakiskola  
05 - 10. évfolyamra épülő szakképzés  
06 - érettségi, befejezett szakközépiskola  
07 - érettségi, befejezett gimnázium  
08 - érettségire épülő felsőfokra nem akkreditált szakképzés, középfokú technikum  
09 - felsőfokú akkreditált szakképzés, felsőfokú technikum  
10 - főiskolai diploma vagy főiskolai alapképzési szak – BA/BSC  
11 - egyetemi alapképzési szak – BA /BSC  
12 - főiskolai mesterképzési szak – MA/MSS  
13 - egyetemi diploma vagy egyetemi mesterképzési szak – MA/MSC  
14 - felsőfokú végzettség tudományos fokozattal  
98 - egyéb, éspedig: ...................................................................  

88 - nem tudom 

77 - válaszmegtagadó 
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F57. Amikor Ön 14 éves volt, az Ön anyja a fő állásában... 

1 - alkalmazott volt,       → TOVÁBB F58-RA! 
2 - vállalkozó volt,       → TOVÁBB F58-RA! 
3 - nem dolgozott,       → UGRÁS F60-RA! 

4 - az anya meghalt/nem élt ugyanabban a háztartásban,  
amikor a válaszoló 14 éves volt  → UGRÁS F60-RA! 

8 - nem tudom       → TOVÁBB F58-RA! 
7 - válaszmegtagadó       → TOVÁBB F60-RA! 
 

HA AZ ANYA DOLGOZOTT VAGY NEM TUDJ. (F57=1,2,8) 

 

F59. Mi volt az Ön anyjának a főfoglalkozása, amikor Ön 14 éves volt, vagy ha akkor már nem 
dolgozott, akkor mi volt a legutolsó foglalkozása? 

ÍRD LE! 

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

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

888 - nem tudom 
777 - válaszmegtagadó 
 
 

52. KÁRTYALAP  

F59. Melyik leírás illik legjobban arra a munkára, amit az Ön anyja végzett, amikor Ön 14 éves volt? 

A 52. kártyalapról válasszon!  CSAK EGY VÁLASZT KÓDOLJON! 
KÉRDEZŐ: A válaszadónak magának kell kiválasztania a megfelelő kategóriát. Jelezze: 

“nincsenek jó vagy rossz válaszok. Azt válassza, amiről azt gondolja, hogy a legjoban illik” 

 

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

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

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

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

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

06 - nem diplomás szakember, technikus, mesterember 
Pl.: autószerelő, szerszámkészítő, villanyszerelő 

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

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

09 - mezőgazdasági dolgozó 
 Pl.:farmer, földműves,traktorvezető, halász  

88 - nem tudom 
77 - válaszmegtagadó 
 
 

MINDENKITŐL!  
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F60. Az elmúlt 12 hónapban részt vett-e, vagy részt vesz-e jelenleg valamilyen tanfolyamon, 
előadáson vagy konferencián azzal a céllal, hogy tökéletesítse a munkájához szükséges 
ismereteit vagy szaktudását? 

1 - igen 
2 - nem 

8 - nem tudom 
7 - válaszmegtagadó  
 

53. KÁRTYALAP  

 
F61. Hogyan jellemezné a származását? Kérem, válasszon legfeljebb két olyan megjelölést erről a 

kártyalapról, amelyik a legjobban leírja a származását. 
 

KÉRDEZŐ:Összesen legfeljebb két származást kódolj.  
Ha a válaszadó többet ad meg, kérd meg, hogy válasszon ki a kettőt.  
Ha ezt a válaszadó nem tudja megtenni, kódold az említés sorrendjében az első két választ.  
EGYSZER FELTEENDŐ RÁSEGÍTŐ KÉRDÉS: „más egyéb?” 

 
 

 Elsőként említett származás 
(CSAK EGYET KÓDOLJ)  
 

Másodikként említett 
származás (CSAK EGYET 
KÓDOLJ) 
 

 01 01 

 02 02 

 03 03 

 04 04 

 05 05 

 06 06 

 07 07 

 08 08 

 09 09 

 10 10 

 11 11 

 12 12 

 13 13 

 14 14 

 15 15 

Egyéb (LEGFELJEBB KÉT 

SZÁRMAZÁST KÓDOLJ) 

___________________________ __________________________ 

(Válaszmegtagadó)  777777 777777 

(Nem tudom) 888888 888888 

(Nincs második származás) - 555555 

 
 
Elsőként említett származás (CSAK EGYET KÓDOLJ)  
 
Másodikként említett származás (CSAK EGYET KÓDOLJ 
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’F’ BLOKK LEKÉRDEZÉSÉNEK VÉGE:    □□:□□                  (óra/perc) 
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G BLOKK 

MINDENKITŐL 

Most néhány kérdés következik azzal kapcsolatban, hogyan működik a politikai rendszer 
Magyarországon. 
 

  
Egyáltalá

n nem 

Nagyo
n 

kevéss
é 

Valamennyi
re 

Nagyo
n 

Teljes 
mértékbe

n 

(Válasz-
megtagad

ó) 

(Nem 
tudom

) 
G1 
 

54. KÁRTYA   
Ön szerint a 
politikai 
rendszer 
Magyarország
on milyen 
mértékben 
biztosítja, hogy 
mindenkinek 
legyen 
megfelelő 
esélye részt 
venni a 
politikában? 
 
 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
7 

 
8 

G
2 
 

54. KÁRTYA 
MARAD  Ön 
szerint 
Magyarország 
kormánya 
mennyire veszi 
figyelembe 
valamennyi 
állampolgár 
érdekekeit?  
 
 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
7 

 
8 

G
3 

54. KÁRTYA 
MARAD  Ön 
szerint 
mennyire 
átláthatóak a 
magyarországi 
politikai 
döntések, 
abban az 
értelemben, 
hogy mindenki 
számára 
látható, hogy 
azok hogyan 
születtek? 
 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 
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A következő néhány kérdés az oktatáshoz való hozzáférésről és a munkalehetőségekről szól. 
 
G4 55. KÁRTYA    Ön szerint mennyire érvényes Önre a következő állítás? 

 
A többi Magyarországon élő emberhez képest megfelelő esélyem volt arra, hogy megszerezzem az 
általam megcélzott iskolai végzettséget. 
 

 
Egyáltalán 
nem 
jellemző 

       
Teljes 

mértékben 
jellemző 

(Még nem 
szereztem 

iskolai 
végzettséget) 

(Válasz-
megtagadó) 

(Nem 
tudja) 

 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 77 88 

 
 
G5 55. KÁRTYA MARAD    Képzelje el, hogy éppen munkát keres. Mennyire érzi úgy, hogy érvényes 

Önre a következő állítás? 
 
A többi Magyarországon élő emberhez képest megfelelő esélyem van arra, hogy megkapjam azt az 
állást, amit keresek. 

 

 Egyáltalán 
nem 
jellemző 

       Teljes 
mértékben 

jellemző 
(Válasz-

megtagadó) 
(Nem 
tudja) 

 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 77 88 

 
 

G6 55. KÁRTYA MARAD      Ön szerint mennyire érvényes Magyarországra a következő állítás? 
 
Összességében Magyarországon mindenkinek megfelelő esélye van arra, hogy megszerezze az 
általa megcélzott iskolai végzettséget. 
 

 Egyáltalán 
nem 
jellemző 

       Teljes 
mértékben 
jellemző 

(Válasz- 
megtagadó) 

(Nem 
tudja) 

 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 77 88 

 
 
G7 55. KÁRTYA MARAD      Ön szerint mennyire igaz Magyarországon az alábbi állítás? 

 
Összességében Magyarországon mindenkinek megfelelő esélye van arra, hogy megkapja azt a 
munkát, amit keres. 
 

 Egyáltalán 
nem 
jellemző 

       Teljes 
mértékben 
jellemző 

(Válasz-   
megtagadó) 

(Nem 
tudja) 

 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 77 88 

 
Most az Ön személyes helyzetéről következik néhány kérdés. Újra szeretném biztosítani arról, 
hogy az Öntől kapott információkat a legszigorúbb titoktartással kezeljük. 
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[A most következő kérdéssort (G8-tól G17-ig) aszerint kell feltenni, miként nyilatkozott a 
válaszadó az F42a (illetve egyfős háztartás esetén az F40) kérdésre válaszolva arról, hogy 
elsősorban honnan származik a jövedelme. Az ‘a’ jelzetű kérdéseket azoknak kell feltenni, akik 
bérből és/vagy fizetésből élnek, akiknek saját vállalkozásból vagy mezőgazdasági termelésből 
származik jövedelmük; a ‘b’ jelzetű kérdéseket nyugdíjasoktól, míg a ‘c’ jelzetűeket azoknak 
kell feltenni, akiknek elsődleges jövedelemforrása munkanélküli ellátás, végkielégítés, 
valamilyen szociális juttatás vagy ösztöndíj.] 
 
AKKOR KÉRDEZD, HA A VÁLASZADÓ BÉRBŐL VAGY FIZETÉSBŐL ÉL, ILLETVE JÖVEDELME 
VÁLLALKOZÁSÁBÓL VAGY MEZŐGAZDASÁI TERMELÉSBŐL SZÁRMAZIK, AHOGY AZT  AZ F42a-
RA VAGY AZ F40-RE ADOTT VÁLASZAIBAN JELÖLTE. [(HA F42a = 01, 02, 03) VAGY (IF F1 = 1 ÉS 
F40 = 01, 02, 03)] 
 
A következő kérdésekben először az adók és más kötelező járulékok levonása előtti bruttó 
fizetéséről fogom kérdezni, utána pedig az adók és más kötelező járulékok levonása utáni nettó 
fizetéséről.  
 
 
G8a 56 KÁRTYA   Ha munkából származó szokásos fizetésére gondol, azt általában melyik kategóriában 

értelmezi? Kérjük, válasszon az 56. kártyán szereplő lehetőségek közül. 

   [Az egyes országok kialakíthatnak alkategóriákat az alábbi 3 kategórián belül.] 

 

 
   Heti fizetés 1 

    Havi fizetés  2 

    Éves fizetés 3 

  
   (Válaszmegtagadó) 7 
   (Nem tudja) 8 

 

 
MEGJEGYZÉS A G8a ADMINISZTRÁCIÓJÁVAL KAPCSOLATBAN 
 
Az ország-specifikus kategóriák listáját, amely az Igazság és Méltányosság ‘Konzultációs eredmények’ 
dokumentumában található az ESS9 NC Intraneten, elérhetővé kell tenni a kérdezők számára. Azokban az 
országokban, ahol két vagy több kategória releváns, a G8a-t mindenkitől meg kell kérdezni. Azokban az 
országokban, ahol csak egy kategória releváns, a G8a-t ki kell hagyni, és a korábban kiválasztott bevételi 
gyakoriságot kell alapul venni a G9a, G11a, G15a és a G16a kérdésnél. 
 
 
 
 
G9a Átlagosan mennyi az Ön havi bruttó fizetése az adók és más kötelező járulékok levonása előtt? 

 
KÉRDEZŐ: írj 0-t, ha a válaszadónak semmilyen keresete nincs. Ha a válaszadónak 
nincs fix fizetése, kérd meg, hogy a szokásos heti, havi vagy éves  gondoljon. 
 

ÍRD BE AZ 
ÖSSZEGET 
[saját 
pénznemében 
kifejezve] 
 

 

VAGY 
KÓDOLD 

 
 (Válaszmegtagadó)7777777 

7777777  (Nem tudja) 8888888 
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AKKOR KÉRDEZD, HA A G9a-RA A VÁLASZ ‘NEM TUDJA’ / VÁLASZ-MEGTAGADÓ (G9a = 7777777, 
8888888) 
 
G10a 57. KÁRTYA Meg tudná mondani, hogy melyik betűjel fejezi ki az Ön bruttó fizetését? Ha nem tudja 

a pontos számot, kérem, adjon becslést. A kártyán szereplők közül válassza az Ön helyzetére a 
legjellemzőbbet: heti, havi vagy éves fizetést adjon meg. 

 

       K 01 

   S 02 

   D 03 

   N 04 

   G 05 

   T 06 

   L 07 

   Q 08 

   F 09 

   J  10 
 
   (Válaszmegtagadó) 77 

   (Nem tudja) 88 

 

MEGJEGYZÉS A JÖVEDELEMRE VONATKOZÓ KÉRDÉS MEGFFOGALMAZÁSÁVAL, AZ IDE 

TARTOZÓ KATEGÓRIÁK MEGHATÁROZÁSÁVAL ÉS A KÁRTYÁVAL KAPCSOLATBAN  

Készítsünk el egy jövedelemmel kapcsolatos kártyát, amelyen a heti, havi és éves fizetés hozzávetőleges 
összegei szerepelnek. Az országos átlag BRUTTÓ EGYÉNI fizetésből kiindulva tíz jövedelemsávot 
ábrázoljon a kártya. Az Igazságosság és méltányosság c. konzultáció alapján szolgálunk majd 
iránymutatással az adatok forrását illetően, valamint további instrukciókkal a kategóriák megállapításához. 
 
Ne felejtsd el, hogy ennél a kérdésnél feltétlenül használni kell egy kártyalapot. A kártyalapon tíz sorban kell 
megjeleníteni a kialakított jövedelmi sávokat, minden sor elé a fenti tíz betűjel egyikét (vagy ezek cirill betűs 
megfelelőjét) kell beírni. A válaszadók így fesztelenebbül tudnak majd nyilatkozni a jövedelmükről. Minden 
ország maga döntse el, heti, havi vagy éves fizetést ad meg a kártyán, illetve, ha az látszik kézenfekvőnek, 
ezek közül a kategóriák közül több is szerepelhet rajta. A G10a (ld. fent) pontnál az utolsó mondatot úgy kell 
átfogalmazni, hogy megfeleljen a kiválasztott kategóriá(k)nak. További kérdések esetén erre a címre írj: 
ess@city.ac.uk. 
 
 
 
 
 
AKKOR KÉRDEZD, HA A VÁLASZADÓ BÉRBŐL VAGY FIZETÉSBŐL ÉL, ILLETVE JÖVEDELME 
VÁLLALKOZÁSÁBÓL VAGY MEZŐGAZDASÁI TERMELÉSBŐL SZÁRMAZIK, AHOGY AZT  AZ F42a-
RA VAGY AZ F40-RE ADOTT VÁLASZAIBAN JELÖLTE. [(HA F42a = 01, 02, 03) VAGY (IF F1 = 1 ÉS 
F40 = 01, 02, 03)] 
 
 
G11a És átlagosan mennyi az Ön havi nettó fizetése az adók és más kötelező járulékok levonása után? 

 
KÉRDEZŐ: írj 0-t, ha a válaszadónak semmilyen keresete nincs. Ha a válaszadónak 
nincs fix fizetése, kérd meg, hogy a szokásos heti, havi vagy éves fizetésére 
gondoljon. 
 
 

mailto:ess@city.ac.uk
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ÍRD BE AZ ÖSSZEGET 
[saját pénznemében] 

 

VAGY KÓDOLD 
KÓDOLDKKKódoKÓDOLD 

 
 (Válaszmegtagadó)7777777 

7777777  (Nem tudja) 8888888 
AKKOR KÉRDEZD, HA A G11a- RA A VÁLASZ ‘NEM TUDJA’ / VÁLASZ-MEGTAGADÓ (G11a = 
7777777, 8888888) 
 
G12a 58. KÁRTYA Meg tudná mondani, hogy melyik betűjel fejezi ki az Ön nettó fizetését? Ha nem tudja 

a pontos számot, kérem, adjon becslést. A kártyán szereplők közül válassza az Ön helyzetére a 
legjellemzőbbet: heti, havi vagy éves fizetést adjon meg. 

       K 01 

   S 02 

   D 03 

   N 04 

   G 05 

   T 06 

   L 07 

   Q 08 

   F 09 

   J  10 
 
   (Válasz-megtagadó) 77 

   (Nem tudja) 88 

 
 
MEGJEGYZÉS A JÖVEDELEMMEL KAPCSOLATOS KÉRDÉS, KATEGÓRIÁK ÉS KÁRTYA 

KIALAKÍTÁSÁHOZ (FRAMING)  

Készítsünk el egy jövedelemmel kapcsolatos kártyát, amelyen a heti, havi és éves fizetés hozzávetőleges 
összegei szerepelnek. Az országos átlag NETTÓ EGYÉNI FIZETÉSBŐL kiindulva tíz jövedelemsávot 
ábrázoljon a kártya. Az Igazságosság és méltányosság c. konzultáció alapján szolgálunk majd 
iránymutatással az adatok forrását illetően, valamint további instrukciókkal a kategóriák megállapításához. 
 
Ne felejtsd el, hogy ennél a kérdésnél feltétlenül használni kell egy kártyalapot. A kártyalapon tíz sorban kell 
megjeleníteni a kialakított jövedelmi sávokat, minden sor elé a fenti tíz betűjel egyikét (vagy ezek cirill betűs 
megfelelőjét) kell beírni. A válaszadók így fesztelenebbül tudnak majd nyilatkozni a jövedelmükről. Minden 
ország maga döntse el, heti, havi vagy éves fizetést ad meg a kártyán, illetve, ha az látszik kézenfekvőnek, 
ezek közül a kategóriák közül több is szerepelhet rajta. A G12a (ld. fent) pontnál az utolsó mondatot úgy kell 
átfogalmazni, hogy megfeleljen a kiválasztott kategóriá(k)nak. További kérdések esetén erre a címre írj: 
ess@city.ac.uk. 
. 
 
 

mailto:ess@city.ac.uk


 59 

AKKOR KÉRDEZD, HA A G9a-BAN JELZETT  BRUTTÓ FIZETÉS NAGYOBB, MINT 0, VAGY HA A 
G9a-RA A VÁLASZ ‘NEM TUDJA’ / VÁLASZ-MEGTAGADÓ (HA G9a > 0, VAGY G9a = 7777777, 
8888888) 
 
G13a  59. KÁRTYA   Mi a véleménye a bruttó fizetéséről: igazságtalanul alacsony, igazságos vagy 

igazságtalanul magas?  
 

- Ha úgy gondolja, hogy fizetése igazságtalanul alacsony, kérem, válasszon egy számot a bal 
oldalról. 

- Ha úgy gondolja, hogy fizetése igazságos, kérem, válassza a 0-t. 

- Ha úgy gondolja, hogy fizetése igazságtalanul magas, kérem, válasszon egy számot a jobb 
oldalról. 

 
Igazságtalanul alacsony fizetés 

 

Igazságtalanul magas fizetés   

  
Rendkí

vül 
igazság

talan 

Nagyon 
igazság

talan 

Valame
nnyire 

igazság
talan 

Kicsit 
igazság

talan 

Igazság
os 

fizetés 

Kicsit 
igazság

talan 

Valame
nnyire 

igazság
talan 

Nagyon 
igazság

talan 

Rendkí
vül 

igazság
talan 

(Válasz
megtag

adó) 

(Nem 
tudja) 

-4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 7 8 

 
 
AKKOR KÉRDEZD, HA A G11a-RE JELZETT NETTÓ FIZETÉS NAGYOBB, MINT 0, VAGY HA A G11a-
RA A VÁLASZ ‘NEM TUDJA’ / VÁLASZMEGTAGADÓ (HA G11a > 0, VAGY G11a = 7777777, 8888888) 
 
 
G14a 59. KÁRTYA MARAD      Mi a véleménye a nettó fizetéséről: igazságtalanul alacsony, igazságos 

vagy igazságtalanul magas?  
 
KÉRDEZŐ: Ha a válaszadónak további instrukcióra van szüksége a skála használatához, 
mondd az alábbiakat: 
 

- Ha úgy gondolja, hogy fizetése igazságtalanul alacsony, kérem, válasszon egy számot a bal 
oldalról. 

- Ha úgy gondolja, hogy fizetése igazságos, kérem, válassza a 0-t. 

- Ha úgy gondolja, hogy fizetése igazságtalanul magas, kérem, válasszon egy számot a jobb 
oldalról. 
 

Igazságtalanul alacsony fizetés 

 

Igazságtalanul magas fizetés   
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igazság
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igazság
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Valame
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igazság
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Kicsit 
igazság

talan 

Valame
nnyire 

igazság
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Rendkí
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(Nem 
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AKKOR KÉRDEZD, HA A VÁLASZADÓ NEM TARTOTTA IGAZSÁGOSNAK A  BRUTTÓ FIZETÉSÉT A 
G13a-BAN, VAGY HA A G13a-RA A VÁLASZ ‘NEM TUDJA’ / VÁLASZMEGTAGADÓ (G13a > 0 VAGY 
G13a < 0 VAGY G13a = 7, 8) 
 
G15a Véleménye szerint mekkora havi bruttó fizetés lenne igazságos az Ön esetében? 

 

ÍRD BE AZ ÖSSZEGET 
az ország saját 
pénznemében 

 

VAGY KÓDOLD 
KÓDOLDKKKódoKÓDOLD 

 

 (Válaszmegtagadó)7777777 
7777777  (Nem tudja) 8888888 

 
 
AKKOR KÉRDEZD, HA A VÁLASZADÓ NEM TARTOTTA IGAZSÁGOSNAK A  NETTÓ FIZETÉSÉT A 
G14a-BAN, VAGY HA A G14a-RA A VÁLASZ ‘NEM TUDJA’ / VÁLASZMEGTAGADÓ (G14a > 0 VAGY 
G14a < 0 VAGY G14a = 7, 8) 
 
 
G16a Véleménye szerint mekkora havi nettó fizetés lenne igazságos az Ön esetében? 
 

ÍRD BE AZ ÖSSZEGET 
az ország saját pénznemében 

 

VAGY KÓDOLD 
KKÓDOLDKÓDOLDKKKódoKÓDOLD 

 
 (Válaszmegtagadó)7777777 

7777777  (Nem tudja) 8888888 
 
AKKOR KÉRDEZD, HA A VÁLASZADÓ BÉRBŐL VAGY FIZETÉSBŐL ÉL, ILLETVE JÖVEDELME 
VÁLLALKOZÁSÁBÓL VAGY MEZŐGAZDASÁGI TERMELÉSBŐL SZÁRMAZIK, AHOGY AZT  AZ 
F42a-RA VAGY AZ F40-RE ADOTT VÁLASZAIBAN JELÖLTE. [(HA F42a = 01, 02, 03) VAGY (IF F1 = 1 
ÉS F40 = 01, 02, 03)] 
 
G17a 59. KÁRTYA MARAD Ön szerint az Ön foglalkozásában dolgozó emberek fizetése 

Magyarországon általában igazságtalanul alacsony, igazságos, vagy igazságtalanul magas?  
 
KÉRDEZŐ: Ha a válaszadónak további instrukcióra van szüksége a skála használatához, 
mondd az alábbiakat: 
 

- Ha úgy gondolja, hogy ez a fizetés igazságtalanul alacsony, kérem, válasszon egy számot a 
bal oldalról. 

- Ha úgy gondolja, hogy ez a fizetés igazságos, kérem, válassza a 0-t. 

- Ha úgy gondolja, hogy ez a fizetés igazságtalanul magas, kérem, válasszon egy számot a jobb 
oldalról. 

 
 

Igazságtalanul alacsony fizetés  Igazságtalanul magas fizetés   

 

 

   

  
Rendkí

vül 
igazság

talan 

Nagyon 
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talan 

Valame
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igazság
talan 
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igazság
talan 

Nagyon 
igazság
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[ITT KEZDŐDIK A VÁLASZADÓK AZON CSOPORTJA SZÁMÁRA ÖSSZEÁLLÍTOTT KÉRDÉSSOR, 
AKIKNEK NYUGDÍJBÓL SZÁRMAZIK A JÖVEDELMÜK22] 
 
AKKOR KÉRDEZD, HA A VÁLASZADÓ JÖVEDELME NYUGDÍJBÓL SZÁRMAZIK, AHOGY AZT AZ 
F42a-RA VAGY AZ F40-RE ADOTT VÁLASZAIBAN JELÖLTE [(HA F42a = 04) VAGY (HA F1 = 1 ÉS 
F40 = 04)] 
 
G8b 60 KÁRTYA   Ha nyugdíjból származó szokásos jövedelmére gondol, azt általában melyik 

kategóriában értelmezi? Kérjük, válasszon a kártyán szereplő lehetőségek közül.  

  [Az egyes országok kialakíthatnak alkategóriákat az alábbi 3 kategórián belül.] 

 

 
   Heti jövedelem nyugdíjból 1 

    Havi jövedelem nyugdíjból 2 

    Éves jövedelem nyugdíjból 3 

  
   (Válaszmegtagadó) 7 
   (Nem tudja) 8 

 

 
MEGJEGYZÉS A G8b ADMINISZTRÁCIÓJÁVAL KAPCSOLATBAN 
 
Az országspecifikus kategóriák listáját, amely az Igazság és Méltányosság „Konzultációs eredmények” 
dokumentumában található az ESS9 NC Intraneten, elérhetővé kell tenni a kérdezők számára. Azokban az 
országokban, ahol két vagy több kategória releváns, a G8b-t mindenkitől meg kell kérdezni. Azokban az 
országokban, ahol csak egy kategória releváns, a G8b-t ki kell hagyni, és a korábban kiválasztott bevételi 
gyakoriságot kell alapul venni a G11b és a G16b kérdésnél. 
 
 
 
G11b És átlagosan mennyi az Ön havi nyugdíjból származó jövedelme? 

 
KÉRDEZŐ: írj 0-t, ha a válaszadó nem kap nyugdíjból származó jövedelmet. 
 

ÍRD BE AZ ÖSSZEGET 
az ország pénznemében 
kifejezve 

 

VAGY KÓDOLD 
KÓDOLDKKKódoKÓDOLD 

 
 (Válaszmegtagadó)7777777 

7777777  (Nem tudja) 8888888 
 
AKKOR KÉRDEZD, HA A G11b-RE A VÁLASZ ‘NEM TUDJA’ / VÁLASZMEGTAGADÓ (HA G11b = 
7777777, 8888888) 
 
G12b 61 KÁRTYA  Meg tudná mondani, hogy melyik betűjel fejezi ki az Ön nyugdíjból származó 

jövedelmét? Ha nem tudja a pontos számot, kérem, adjon becslést. A kártyán szereplők közül 
válassza az Ön helyzetére a legjellemzőbbet: heti, havi vagy éves fizetést adjon meg. 

 
 

       K 01 

   S 02 

   D 03 

   N 04 

 
22 A válaszadók ezen csoportjának nem tesszük fel a G9, G10, G13 és G15 kérdéseket. 
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   G 05 

   T 06 

   L 07 

   Q 08 

   F 09 

   J  10 
 
   (Válasz-megtagadó) 77 

   (Nem tudja) 88 
 
 

MEGJEGYZÉS A JÖVEDELEMMEL KAPCSOLATOS KÉRDÉS, KATEGÓRIÁK ÉS KÁRTYA 

KIALAKÍTÁSÁHOZ (FRAMING)  

Készítsünk el egy jövedelemmel kapcsolatos kártyát, amelyen a heti, havi és éves nyugdíjból származó 
jövedelem összegei szerepelnek. Az országos átlag NYUGDIJBÓL SZÁRMAZÓ JÖVEDELEMBŐL 
kiindulva tíz sávot ábrázoljon a kártya. Az Igazságosság és méltányosság c. konzultáció alapján szolgálunk 
majd iránymutatással az adatok forrását illetően, valamint további instrukciókkal a kategóriák 
megállapításához. 
 
Ne felejtsd el, hogy ennél a kérdésnél feltétlenül használni kell egy kártyalapot. A kártyalapon tíz sorban kell 
megjeleníteni a kialakított jövedelmi sávokat, minden sor elé a fenti tíz betűjel egyikét (vagy ezek cirill betűs 
megfelelőjét) kell beírni. A válaszadók így fesztelenebbül tudnak majd nyilatkozni a jövedelmükről. Minden 
ország maga döntse el, heti, havi vagy éves jövedelmet ad meg a kártyán, illetve, ha az látszik 
kézenfekvőnek, ezek közül a kategóriák közül több is szerepelhet rajta. A G12b (ld. fent) pontnál az utolsó 
mondatot úgy kell átfogalmazni, hogy megfeleljen a kiválasztott kategóriá(k)nak. További kérdések esetén 
erre a címre írj: ess@city.ac.uk. 
 
 
 
AKKOR KÉRDEZD, HA A VÁLASZADÓ A G11b-BEN MEGJELÖLT NYUGDÍJBÓL SZÁRMAZÓ NETTÓ 
JÖVEDELME NAGYOBB, MINT 0, VAGY , HA A G11b-RE A VÁLASZ ‘NEM TUDJA’ / 
VÁLASZMEGTAGADÓ (HA G11b > 0 VAGY G11b = 7777777, 8888888) 
 
G14b 62. KÁRTYA   Mi a véleménye a nyugdíjból származó jövedelméről: igazságtalanul alacsony, 

igazságos, vagy igazságtalanul magas?  
 

 

- Ha úgy gondolja, hogy nyugdíjból származó jövedelme igazságtalanul alacsony, kérem, 
válasszon egy számot a bal oldalról. 

- Ha úgy gondolja, hogy nyugdíjból származó jövedelme igazságos, kérem, válassza a 0-t. 

- Ha úgy gondolja, hogy nyugdíjból származó jövedelme igazságtalanul magas, kérem, 
válasszon egy számot a jobb oldalról. 
 

 
 

Igazságtalanul alacsony jövedelem 

 

Igazságtalanul magas jövedelem    
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-4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 7 8 
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AKKOR KÉRDEZD, HA A VÁLASZADÓ NEM TARTOTTA IGAZSÁGOS A  NYUGDÍJBÓL SZÁRMAZÓ 
NETTÓ JÖVEDELMÉT A G14b-BEN,VALAMINT HA G14b-RE A VÁLASZ ‘NEM TUDJA’ / 
VÁLASZMEGTAGADÓ (HA G14b > 0 OR G14b < 0 OR G14b = 7, 8) 
 
G16b Véleménye szerint mekkora havi nyugdíjjövedelem lenne igazságos az Ön esetében? 
 

 

ÍRD BE AZ ÖSSZEGET 
[az ország pénznemében 
kifejezve] 

 

VAGY KÓDOLD 
KÓDOLDKKKódoKÓDOLD 

 
 (Válaszmegtagadó)7777777 

7777777  (Nem tudja) 8888888 
AKKOR KÉRDEZD, HA A VÁLASZADÓ AZ F42a-RA VAGY F40-RE AZT FELELTE, HOGY VAN 
NYUGDÍJBÓL SZÁRMAZÓ JÖVEDELME [(HA F42a = 04) VAGY (HA F1 = 1 ÉS F40 = 04)] 
 
G17b  62. KÁRTYA MARAD Ön szerint az Ön foglalkozásából nyugdíjba vonuló emberek 

nyugdíjjövedelme Magyarországon általában igazságtalanul alacsony, igazságos vagy 
igazságtalanul magas?  

 
 

 
KÉRDEZŐ: Ha a válaszadónak további instrukcióra van szüksége a skála használatához, 
mondd az alábbiakat: 
 
 

- Ha úgy gondolja, hogy ez a jövedelem igazságtalanul alacsony, kérem, válasszon egy számot 
a bal oldalról. 

- Ha úgy gondolja, hogy ez a a jövedelem igazságos, kérem, válassza a 0-t. 

- Ha úgy gondolja, hogy ez a jövedelem igazságtalanul magas, kérem, válasszon egy számot a 
jobb oldalról. 
 

 
 

Igazságtalanul alacsony jövedelem 

 

Igazságtalanul magas jövedelem    

  
Rendkí

vül 
igazság

talan 

Nagyon 
igazság

talan 

Valame
nnyire 
igazsá 
gtalan 

Kicsit 
igazság

talan 

Igazság
os 

jövedel
em 

Kicsit 
igazság

talan 

Valame
nnyire 

igazság
talan 

Nagyon 
igazság

talan 

Rendkí
vül 

igazság
talan 

(Válasz-
megtag

adó) 

(Nem 
tudja) 

-4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 7 8 

 
[ITT KEZDŐDIK A VÁLASZADÓK AZON CSOPORTJA SZÁMÁRA ÖSSZEÁLLÍTOTT KÉRDÉSSOR, 
AKIKNEK JÖVEDELMÜK MUNKANÉLKÜLI ELLÁTÁSBÓL, SZOCIÁLIS JUTTATÁSOKBÓLVAGY 
ÖSZTÖNDíJBÓL SZÁRMAZIK23] 
 
AKKOR KÉRDEZD, HA A VÁLASZADÓ JÖVEDELME MUNKANÉLKÜLI ELLLÁTÁSBÓL,  
VÉGKIELÉGíTÉSBŐL, SZOCIÁLIS JUTTATÁSBÓL VAGY ÖSZTÖNDíJBÓL SZÁRMAZIK, AHOGY AZT  
AZ F42a-RA VAGY AZ F40-RE ADOTT VÁLASZAIBAN JELÖLTE. [(HA F42a = 05, 06) VAGY (HA F1 = 
1 ÉS F40 = 05, 06)] 
 
G8c 63 KÁRTYA  Ha szociális ellátásból vagy ösztöndíjból származó szokásos jövedelmére gondol,  

   azt általában melyik kategóriában értelmezi? Kérjük, válasszon a kártyán szereplő lehetőségek  

   közül.    

[Az egyes országok kialakíthatnak alkategóriákat az alábbi 3 kategórián belül.] 

 
23 A G9, G10, G13 és G15 kérdést nem kell feltenni a válaszadók ezen csoportjának.  
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   Szociális ellátásból vagy ösztöndíjból származó heti jövedelem 1 

    Szociális ellátásból vagy ösztöndíjból származó havi jövedelem 2 

    Szociális ellátásból vagy ösztöndíjból származó éves jövedelem 3 

   (Válaszmegtagadó) 7 
   (Nem tudja) 8 

 

 
MEGJEGYZÉS A G8c ADMINISZTRÁCIÓJÁVAL KAPCSOLATBAN 
 
Az országspecifikus kategóriák listáját, amely az Igazság és Méltányosság „Konzultációs eredmények” 
dokumentumában található az ESS9 NC Intraneten, elérhetővé kell tenni a kérdezők számára. Azokban az 
országokban, ahol két vagy több kategória releváns, a G8c-t mindenkitől meg kell kérdezni. Azokban az 
országokban, ahol csak egy kategória releváns, a G8c-t ki kell hagyni, és a korábban kiválasztott bevételi 
gyakoriságot kell alapul venni a G11c, és a G16c kérdésnél. 
 
 
 
G11c És átlagosan mennyi az Ön havi24 nettó szociális ellátásból, ösztöndíjból származó jövedelme az 

adók és más kötelező járulékok levonása után? 
 

KÉRDEZŐ: írj 0-t, ha a válaszadó nincs szociális juttatásból vagy ösztöndíjból 
származó jövedelme. 
 

 

ÍRD BE AZ ÖSSZEGET 
az ország pénznemében 
kifejezve 

 

VAGY KÓDOLD 
KÓDOLDKKKódoKÓDOLD 

 
 (Válaszmegtagadó)7777777 

7777777  (Nem tudja) 8888888 

 
24 ‘Heti /havi /éves’ a legjellemzőbb gyakoriságra utal, ahogy a válaszadó a fizetését kapja, amire a G8a-ban 

kérdeztünk rá. A válaszadó által itt megadott gyakoriságot (heti /havi /éves) kell használni a következő kérdésekben: 
G9a, G11a, G15a és G16a; ha a válaszadó megtagadta a választ vagy ’Nem tudom’-mal válaszolt a G8a kérdésnél, 
a ’havi’ szót kell beírni. 
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AKKOR KÉRDEZD, G11c-RE A VÁLASZ ‘NEM TUDJA’ / VÁLASZMEGTAGADÓ (IF G11c = 7777777, 

8888888) 

 
G12c 64. KÁRTYA Meg tudná mondani, hogy melyik betűjel fejezi ki az Ön szociális ellátásból vagy 

ösztöndíjból származó  jövedelmét? Ha nem tudja a pontos számot, kérem, adjon becslést. A 
kártyán szereplők közül válassza az Ön helyzetére a legjellemzőbbet: heti, havi vagy éves 
jövedelmet adjon meg. 

 

       K 01 

   S 02 

   D 03 

   N 04 

   G 05 

   T 06 

   L 07 

   Q 08 

   F 09 

   J  10 
 
   (Válaszmegtagadó) 77 

   (Nem tudja) 88 

 
 

MEGJEGYZÉS A JÖVEDELEMMEL KAPCSOLATOS KÉRDÉS, KATEGÓRIÁK ÉS KÁRTYA 

KIALAKÍTÁSÁHOZ  

Készítsünk el egy jövedelemmel kapcsolatos kártyát, amelyen a heti, havi és éves összegek szerepelnek. 
Az országos SZOCIÁLIS ELLÁTÁSBÓL VAGY ÖSZTÖNDÍJBÓL SZÁRMAZÓ JÖVEDELEM átlagából 
kiindulva tíz sávot ábrázoljon a kártya. Az Igazságosság és méltányosság c. konzultáció alapján szolgálunk 
majd iránymutatással az adatok forrását illetően, valamint további instrukciókkal a kategóriák 
megállapításához. 
 
Ne felejtsd el, hogy ennél a kérdésnél feltétlenül használni kell egy kártyalapot. A kártyalapon tíz sorban kell 
megjeleníteni a kialakított jövedelmi sávokat, minden sor elé a fenti tíz betűjel egyikét (vagy ezek cirill betűs 
megfelelőjét) kell beírni. A válaszadók így fesztelenebbül tudnak majd nyilatkozni a jövedelmükről. Minden 
ország maga döntse el, heti, havi vagy éves jövedelmet ad meg a kártyán, illetve, ha az látszik 
kézenfekvőnek, ezek közül a kategóriák közül több is szerepelhet rajta. A G12c (ld. fent) pontnál az utolsó 
mondatot úgy kell átfogalmazni, hogy megfeleljen a kiválasztott kategóriá(k)nak. További kérdések esetén 
erre a címre írj: ess@city.ac.uk. 
 
 
  

mailto:ess@city.ac.uk
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AKKOR KÉRDEZD, HA A G11c-BEN MEGJELÖLT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSBÓL VAGY ÖSZTÖNDíJBÓL 
SZÁRMAZÓ NETTÓ JÖVEDELME NAGYOBB, MINT 0, VAGY , HA A G11c-RE A VÁLASZ ‘NEM 
TUDJA’ / VÁLASZMEGTAGADÓ (HA G11c > 0 VAGY G11c = 7777777, 8888888) 
 
 
G14c 65. KÁRTYA   KÁRTYA   Mi a véleménye a szociális ellátásból vagy ösztöndíjból származó 

jövedelméről: igazságtalanul alacsony, igazságos vagy igazságtalanul magas? 
 
KÉRDEZŐ: Ha a válaszadónak további instrukcióra van szüksége a skála használatához, 
mondd az alábbiakat: 
 

- Ha úgy gondolja, hogy a szociális ellátásból vagy ösztöndíjból származó jövedelme 
igazságtalanul alacsony, kérem, válasszon egy számot a bal oldalról. 

- Ha úgy gondolja, hogy a szociális ellátásból vagy ösztöndíjból származó jövedelme igazságos, 
kérem, válassza a 0-t. 

- Ha úgy gondolja, hogy a szociális ellátásból vagy ösztöndíjból származó jövedelme 
igazságtalanul magas, kérem, válasszon egy számot a jobb oldalról. 
 

 
 

Igazságtalanul alacsony jövedelem 

 

Igazságtalanul magas jövedelem    

  
Rendkí
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igazság

talan 
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igazság
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Valame
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igazsá 
gtalan 
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igazság
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igazság
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(Válasz-
megtag

adó) 

(Nem 
tudja) 

-4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 7 8 

 
 
AKKOR KÉRDEZD, HA A VÁLASZADÓ NEM TARTOTTA IGAZSÁGOSNAK A  SZOCIÁLIS 
ELLÁTÁSBÓL VAGY ÖSZTÖNDíJBÓL SZÁRMAZÓ NETTÓ JÖVEDELMÉT A G14c-BEN,VALAMINT 
HA G14c-RE A VÁLASZ ‘NEM TUDJA’ / VÁLASZMEGTAGADÓ (HA G14c > 0 VAGY G14c < 0 VAGY 
G14c = 7, 8) 
 
 

G16c Véleménye szerint mekkora havi szociális ellátásból vagy ösztöndíjból származó jövedelem lenne 
igazságos az Ön esetében? 

 

ÍRD BE AZ ÖSSZEGET 
az ország pénznemében 
kifejezve 

 

VAGY KÓDOLD 
KÓDOLDKKKódoKÓDOLD 

 
 (Válaszmegtagadó)7777777 

7777777  (Nem tudja) 8888888 
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AKKOR KÉRDEZD, HA A VÁLASZADÓ JÖVEDELME MUNKANÉLKÜLI SEGÉLYBŐL, 
VÉGKIELÉGíTÉSBŐL, VAGY MÁS SZOCIÁLIS ELLÁTÁSBÓL  VAGY ÖSZTÖNDíJBÓL SZÁRMAZIK, 
AHOGY AZT AZ F42a-RA VAGY AZ F40-RE ADOTT VÁLASZAIBAN JELÖLTE. [(HA F42a = 05, 06) 
VAGY (HA F1 = 1 ÉS F40 = 05, 06)] 
 

 
G17c  65. KÁRTYA MARAD Ön szerint a szociális ellátásból élő emberek jövedelme Magyarországon 

általában igazságtalanul alacsony, igazságos vagy igazságtalanul magas?  
 
KÉRDEZŐ: Ha a válaszadónak további instrukcióra van szüksége a skála használatához, 
mondd az alábbiakat: 
 

- Ha úgy gondolja, hogy ez a jövedelem igazságtalanul alacsony, kérem, válasszon egy számot 
a bal oldalról. 

- Ha úgy gondolja, hogy ez a jövedelem igazságos, kérem, válassza a 0-t. 

- Ha úgy gondolja, hogy ez a jövedelem igazságtalanul magas, kérem, válasszon egy számot a 
jobb oldalról. 
 

 
 

Igazságtalanul alacsony jövedelem 

 

Igazságtalanul magas jövedelem    
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-4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 7 8 

 
MINDENKITŐL 
 
Most a Magyarországon tapasztalható jövedelmi különbségekről teszek fel néhány kérdést. 

 
Jövedelmi adatok alapján Magyarországon a foglalkoztatottak felső 10%-a többet keres, mint 
540.000 forint, az alsó 10%-uk pedig kevesebbet, mint 160.000 forint. 
 
Az adatok teljes munkaidőben foglalkoztatottaknak az adók és kötelező járulékok levonása előtti 
(bruttó) jövedelmére vonatkoznak. Most arról fogom kérdezni, mennyire tartja igazságosnak a 
megnevezett csoportok jövedelmét. 
 
G18 65. KÁRTYA MARAD Kérem, gondoljon a Magyarországon teljes munkaidőben foglakoztatott 

munkavállalók felső 10%-ára, akik több, mint havi 540.000 forintot keresnek. Ön szerint 
igazságtalanul alacsony, igazságos vagy igazságtalanul magas a jövedelmük? Kérem, gondoljon 
azokra, akik ennyit keresnek. 
 
KÉRDEZŐ: Ha a válaszadónak további instrukcióra van szüksége a skála használatához, 
mondd az alábbiakat: 
 

- „Ha úgy gondolja, hogy ezek a jövedelmek igazságtalanul alacsonyak, kérem, válasszon 
egy számot a bal oldalról. 

- Ha úgy gondolja, hogy ezek a jövedelmek igazságosak, kérem, válassza a 0-t. 

- Ha úgy gondolja, hogy ezek a jövedelmek igazságtalanul magasak, kérem, válasszon 
egy számot a jobb oldalról.” 

 
 

Igazságtalanul alacsony jövedelem 

 

Igazságtalanul magas jövedelem    
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MEGJEGYZÉS A G18 ÉS A G19 KÉRDÉS ADMINISZTRÁCIÓJÁHOZ 
 

A foglalkoztatottaknak felső 10%-a (ld. G18), és alsó 10%-a (ld. G19) esetében egyaránt rögzíteni 
kell minden országban a teljes munkaidőben foglalkoztatottak adók és kötelező járulékok levonása 
előtti (brutó) jövedelmének összegét, valamint a vonatkozó időtartamot (havi vagy éves jövedelem), 
ahogyan az ESS9 NC Intraneten az Igazságosság és méltányosság címnél a „Konzultációs 
eredmények” alatt szerepel. A G18 bevezetőjében mind a felső 10%, mind az alsó 10% 
jövedelmének összegét meg kell adni. További kérdések esetén erre a címre írj: ess@city.ac.uk. 
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MEGJEGYZÉS A G18 ÉS G19 KÉRDÉS FELTEVÉSÉNEK MÓDJÁRÓL 
 
A foglalkoztatottaknak felső 10%-a (ld. G18), és alsó 10%-a (ld. G19) esetében egyaránt rögzíteni kell minden 
országban a teljes munkaidőben foglalkoztatottak adók és kötelező járulékok levonása előtti bruttó 
jövedelmének összegét valamint a vonatkozó időtartamot (havi vagy éves jövedelem), ahogyan az ESS9 NC 
Intraneten az Igazságosság és méltányosság címnél a „Konzultációs eredmények” alatt szerepel. A G18 
bevezetőjében mind a felső 10%, mind az alsó 10% jövedelmének összegét meg kell adni. További kérdések 
esetén erre a címre írj: ess@city.ac.uk. 
 
 

 
G19  65. KÁRTYA MARAD És most, Kérem, gondoljon a Magyarországon teljes munkaidőben  

foglakoztatott munkavállalók alsó 10%-ára, akik kevesebb, mint havi 160.000 forintot keresnek. Ön 
szerint igazságtalanul alacsony, igazságos vagy igazságtalanul magas a jövedelmük? Kérem, 
gondoljon általánosságban azokra, akik ennyit keresnek. 
 
KÉRDEZŐ: Ha a válaszadónak további instrukcióra van szüksége a skála használatához, 
mondd az alábbiakat: 
 

- „Ha úgy gondolja, hogy ezek a jövedelmek igazságtalanul alacsonyak, kérem, válasszon 
egy számot a bal oldalról. 

- Ha úgy gondolja, hogy ezek a jövedelmek igazságosak, kérem, válassza a 0-t. 

- Ha úgy gondolja, hogy ezek a jövedelmek igazságtalanul magasak, kérem, válasszon 
egy számot a jobb oldalról.” 

 
Igazságtalanul alacsony a jövedelmük 

 

Igazságtalanul magas a jövedelmük   
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Rendkí
vül 

igazság
talan 

(Válasz
megtag

adó) 

(Nem 
tudja) 

-4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 7 8 

  

mailto:ess@city.ac.uk
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G20 66 KÁRTYA  Ön szerint Magyarországon a vagyoni különbségek igazságtalanul kicsik, igazságosak 

vagy igazságtalanul nagyok?  
 

- Ha úgy gondolja, hogy ezek a különbségek igazságtalanul kicsik, kérem, válasszon egy 
számot a bal oldalról. 

- Ha úgy gondolja, hogy ezek a különbségek igazságosak, kérem, válassza a 0-t. 

- Ha úgy gondolja, hogy ezek a különbségek igazságtalanul nagyok, kérem, válasszon egy 
számot a jobb oldalról. 

 
 

Igazságtalanul kicsi különbségek 

 

Igazságtalanul nagy különbségek   

  
Rendkí

vül 
igazság

talan 

Nagyon 
igazság

talan 

Valame
nnyire 

igazság
talan 

Kicsit 
igazság

talan 

Igazság
os 

különbs
égek 

Kicsit 
igazság

talan 

Valame
nnyire 

igazság
talan 

Nagyon 
igazság

talan 

Rendkí
vül 

igazság
talan 

(Válasz-
megtag

adó) 

(Nem 
tudja) 

-4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 7 8 

 
Most arról kérdezném, hogy hogyan választanak a munkaadók Magyarországon az álláskeresők 
között. Sok tényező befolyásolhatja, hogy valakit felvesznek-e vagy sem egy adott állásra. A 
kérdések arra vonatkoznak, Ön szerint mekkora szerepet játszanak ebben az egyes tényezők. 
Nincsenek jó vagy rossz válaszok, csak kérem, mondja el, hogy mi az Ön véleménye. 
 
67. KÁRTYA Ön szerint a következő tényezők mennyire befolyásolják Magyarországon, hogy valakit 
felvesznek-e egy adott állásra/munkára, vagy sem? 
 

  

Nem nagyon 
vagy 

egyáltalán 
nem 

befolyásoljá
k25 

Valamennyir
e 

befolyásoljá
k 

Eléggé 
befolyásoljá

k 

Nagyon 
befolyásoljá

k 

(Válasz-
megtag

adó) 
(Nem 
tudja) 

G21 
 

A jelentkező 
tudása, 
készségei 
 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
7 

 
8 

G22 A jelentkező 
munkatapasztalat
a. 
 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
7 

 
8 

G23 A jelentkező 
ismer-e valakit az 
adott 
szervezetnél. 
 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
7 

 
8 

G24 A jelentkező vagy 
szülei 
bevándorlók-e. 
 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
7 

 
8 

G25 A jelentkező 
neme. 
 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
7 

 
8 

 
 
 

 
25 The same translation for this response scale should be used as in ESS5 (items G43-G44). 
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Most általában a társadalomról teszek fel kérdéseket. 
 

68. KÁRTYA   Sokféle álláspont létezik azzal kapcsolatban, hogy mitől igazságos vagy igazságtalan egy 
társadalom. És Ön mennyire ért vagy nem ért egyet a következő állításokkal? 
 

  

Határozot
tan 

egyetérte
k 
 

Egyetérte
k  

Egyet is 
értek, 

meg nem 
is 
 

Nem 
értek 
egyet 

 

Határozot
tan nem 

értek 
egyet 

 

(Válas
z-

megta
gadó) 

 

(Nem 
tudja) 

 
G26 
 

Egy társadalom 
akkor igazságos, 
ha az emberek 
között egyenlően 
oszlik meg a 
jövedelem és a 
vagyon. 
 
 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
7 

 
8 

G27 Egy társadalom 
akkor igazságos, 
ha azok, akik 
keményen 
dolgoznak, 
másoknál többet 
keresnek. 
 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
7 

 
8 

G28 Egy társadalom 
akkor igazságos, 
ha gondoskodik a 
szegényekről és a 
rászorulókról, 
függetlenül attól, 
hogy azok 
viszonozzák-e ezt 
a társadalomnak 
 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
7 

 
8 

G29 Egy társadalom 
akkor igazságos, 
ha a magas 
társadalmi 
státuszú 
családokból 
származók 
előjogokat 
élveznek. 
 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
7 

 
8 

 

 
 68. KÁRTYA MARAD    És Ön mennyire ért vagy nem ért egyet a következő állításokkal? 
 

  

Határozot
tan 

egyetérte
k 
 

Egyetérte
k 
 

Egyet is 
értek, 

meg nem 
is 
 

Nem 
értek 
egyet 

 

Határozot
tan nem 

értek 
egyet 

 

(Válas
z-

megta
gadó) 

 

(Nem 
tudja) 

 
G30 
 

Szerintem 
általában 
mindenki azt 
kapja, amit 
megérdemel. 
 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
7 

 
8 
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Határozot
tan 

egyetérte
k 
 

Egyetérte
k 
 

Egyet is 
értek, 

meg nem 
is 
 

Nem 
értek 
egyet 

 

Határozot
tan nem 

értek 
egyet 

 

(Válas
z-

megta
gadó) 

 

(Nem 
tudja) 

 
G31 Biztos vagyok 

benne, hogy az 
igazság mindig 
győzedelmeskedi
k az 
igazságtalanság 
felett. 
 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
7 

 
8 

G32 Meg vagyok arról 
győződve, hogy 
hosszú távon 
mindenki 
kárpótlást kap az 
őt ért 
igazságtalanságo
kért. 
 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
7 

 
8 
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H BLOKK 

 

69. KÁRTYALAP  

 
H1 Embereket jellemzünk röviden a következőkben. Kérem, hallgassa meg az alábbi jellemzéseket, 
és mondja meg mindegyikről egyenként, hogy mennyire hasonlítanak, vagy nem hasonlítanak ezek 
az emberek önre. Használja a 69. kártyalapot.  
 

 Nagy
on 

haso
nlít 
rám 

Has
onlí

t 
rám 

Valame
nnyire 
hasonlí
t rám 

Egy 
kicsit 
haso
nlít 
rám  

Nem 
hason

lít 
rám 

Egyál
talán 
nem 

hason
lít 

rám 

(Válaszme
gtagadó) 

(Nem 
tudo
m) 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 
B     Fontos számára, hogy gazdag 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 
C     Fontosnak tartja, hogy minden 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 
E     Fontos számára, hogy 

biztonságos körülmények között 
éljen. Elkerül mindent, ami 
veszélyezteti biztonságát. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
F     Szereti a meglepetéseket, és 

szeret mindig új dolgokat 
csinálni. Fontosnak tartja, hogy 
az ember különféle dolgokat 
csináljon életében. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

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. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 

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

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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 Nagy
on 

haso
nlít 
rám 

Has
onlí

t 
rám 

Valame
nnyire 
hasonlí
t rám 

Egy 
kicsit 
haso
nlít 
rám  

Nem 
hason

lít 
rám 

Egyál
talán 
nem 

hason
lít 

rám 

(Válaszme
gtagadó) 

(Nem 
tudo
m) 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 

Q       Fontos számára, hogy 
tiszteljék mások. Azt akarja, 
hogy az emberek azt csinálják, 
amit mond.     

1 2 3 4 5 6 7 8 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

’HF’ BLOKK LEKÉRDEZÉSÉNEK VÉGE:    □□:□□                  (óra/perc)  
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I BLOKK8 

AZOKTÓL KÉRDEZD, AKIK A C31 KÉRDÉS ALAPJÁN AZELSŐ CSOPORTBAN KERÜLTEK (HA C31=1)  

Annak érdekében, hogy a jövőben tovább javíthassuk a 
kérdéseinket, most végezetül néhány utolsó kérdést szeretnénk 
feltenni Önnek, amelyek hasonlóak a korábbiakhoz. Arra kérjük, 
hogy ne próbáljon meg visszaemlékezni arra, hogy korábban mit 

válaszolt, hanem próbálja meg őket teljesen új kérdésekként  
kezelni. 

 
Most a magyarországi demokrácia jelenlegi működésével kapcsolatban teszek fel kérdéseket. 

 

70. KÁRTYALAP  

I1 A kártyalap segítségével, kérem, mondja meg, Ön szerint mennyire büntetik meg Magyarországon a 
választásokon26 a kormányzó pártokat, ha azok rosszul végezték a munkájukat? 

 
A kormányzó 

pártokat 
egyáltalán nem 
büntetik meg a 
választásokon, 

ha rosszul 
végezték a 
munkájukat 

      A kormányzó 
pártokat teljes 

mértékben 
megbüntetik a 
választásokon, 

ha rosszul 
végezték a 
munkájukat 

(Válaszmegtagadó) 
(Nem 

tudom) 

 
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 77 88 

71. KÁRTYALAP  

I2. A kártyalap segítségével most, kérem, azt mondja meg, Ön szerint mennyire védi meg Magyarországon 
a kormány az állampolgárokat a szegénységtől? 

A kormány 
egyáltalán nem 

védi meg az 
állampolgárokat 

a 
szegénységtől 

      A kormány 
teljes 

mértékben 
megvédi az 

állampolgárokat 
a 

szegénységtől 

(Válaszmegtagadó) 
(Nem 

tudom) 

 
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 77 88 

 

72. KÁRTYALAP  

 
I3 Most azt mondja meg ennek a kártyalapnak a segítségével, Ön szerint mennyire indokolja meg 

Magyarországon a kormány a döntéseit a szavazóknak?  
 

A kormány 
egyáltalán 

nem indokolja 
meg a 

döntéseit a 
szavazóknak 

      A kormány 
teljes 

mértékben 
megindokolj

a a 
döntéseit a 
szavazókna

k 

(Válaszm
egtagadó

) 

(Nem 
tudom) 

 
26 ‘Punished in elections’ in the sense of ‘getting fewer votes than in the previous election’. 
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00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 77 88 
 
MOST TÖLTSD KI AZ INTERJÚ BEFEJEZÉSÉNEK IDŐPONTJÁT!  

 

KÉRDEZÉS VÉGÉNEK DÁTUMA:  év   hó                 nap 

 
KÉRDEZÉS VÉGÉNEK IDŐPONTJA:   óra perc       24 órás időformátumot                 

                 használj 

 
(BEFEJEZÉSI DÁTUM ÉS IDŐ MINDEN országban) 

 
 
 

 
 
  

   KÉRDEZŐ: TÖLTSD KI A J BLOKKOT 
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AKKOR KÉRDEZD, HA A C31 ALAPJÁN A 2 CSOPORTBAN KERÜLT (C31=2) 

 

Annak érdekében, hogy a jövőben tovább javíthassuk a 
kérdéseinket, most végezetül néhány utolsó kérdést szeretnénk 
feltenni Önnek, amelyek hasonlóak a korábbiakhoz. Arra kérjük, 
hogy ne próbáljon meg visszaemlékezni arra, hogy korábban mit 

válaszolt, hanem próbálja meg őket teljesen új kérdésekként 
értelmezni. 

 
Most a magyarországi demokrácia jelenlegi működésével kapcsolatban teszek fel kérdéseket. 

 

73. KÁRTYALAP  

I4 A kártya segítségével kérem, mondja el, hogy ön szerint mennyire büntetik meg Magyarországon a 
kormányzó pártokat a választásokon27, ha rossz munkát végeztek? 

 
A kormányzó 

pártokat 
egyáltalán nem 
büntetik meg a 
választásokon, 

ha rosszul 
végezték a 
munkájukat 

      
A kormányzó 

pártokat 
megbüntetik a 
választásokon, 

ha rosszul 
végezték a 
munkájukat  

(Válaszmegtagadó) 
(Nem 

tudom) 

 
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 77 88 

74. KÁRTYALAP  

I5. Most kérem, azt mondja el a kártya segítségével, hogy ön szerint Magyarországon a kormány mennyire 
védi az állampolgárokat a szegénységtől? 

A kormány 
egyáltalán nem 

védi meg az 
állampolgárokat 

a 
szegénységtől 

      
A kormány 
megvédi az 

állampolgárokat 
a 

szegénységtől 

(Válaszmegtagadó) 
(Nem 

tudom) 

 
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 77 88 

 

75. KÁRTYALAP  

 
I6 És ennek a kártyának a segítségével, kérem, azt mondja el, hogy ön szerint Magyarországon a 

kormány mennyire indokolja meg döntéseit a szavazóknak. 
 

A kormány 
egyáltalán 

nem indokolja 
meg a 

döntéseit a 
szavazóknak 

      A kormány 
megindokolj

a a 
döntéseit a 
szavazókna

k 
 

(Válaszm
egtagadó

) 

(Nem 
tudom) 

 
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 77 88 

MOST TÖLTSD KI AZ INTERJÚ BEFEJEZÉSÉNEK IDŐPONTJÁT! 
 

27 ‘Megbüntetik a választások során’ abban az értelemben, hogy ’kevesebb szavazatot kapnak, mint az előző 
választásokon.’ 
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KÉRDEZÉS VÉGÉNEK DÁTUMA:  év   hó                 nap 

 
KÉRDEZÉS VÉGÉNEK IDŐPONTJA:   óra perc     24 órás időformátumot                 

                 használj  

 
(BEFEJEZÉSI DÁTUM ÉS IDŐ MINDEN országban) 

 
 
 

  
   KÉRDEZŐ: TÖLTSD KI A J BLOKKOT 
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AKKOR KÉRDEZD, HA A C31 ALAPJÁN A 3 CSOPORTBAN KERÜLT (C31=3) 

 
 

Annak érdekében, hogy a jövőben tovább javíthassuk a 
kérdéseinket, most végezetül néhány utolsó kérdést szeretnénk 
feltenni Önnek, amelyek hasonlóak a korábbiakhoz. Arra kérjük, 
hogy ne próbáljon meg visszaemlékezni arra, hogy korábban mit 

válaszolt, hanem próbálja meg őket teljesen új kérdésekként 
kezelni. 

76. KÁRTYALAP  

 
Most a magyarországi demokrácia jelenlegi működésével kapcsolatban teszek fel kérdéseket. 
 
A kártyalap segítségével kérem mondja meg, hogy az alábbi állítások milyen mértékben jellemzőek 
Magyarországra.   
KÉRDEZŐ: OLVASD FEL! 
 

   
Egyáltalán 

nem 
jellemző 

         
Teljes 

mértékben 
jellemző 

 
(Válaszmegtagadó) 

 
(Nem 

tudom) 
 

 
I7 
 

A kormányzó 
pártokat 
Magyarországon 
megbüntetik a 
választásokon, ha 
rosszul végezték a 
munkájukat  

 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 77 88 

I8 
 

Magyarországon a 
kormány megvédi az 
állampolgárokat a 
szegénységtől 
 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 77 88 

I9 
 

Magyarországon a 
kormány 
megindokolja a 
döntéseit a 
szavazóknak 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 77 88 

 
 

 

KÉRDEZÉS VÉGÉNEK DÁTUMA:  év   hó                 nap 

 
KÉRDEZÉS VÉGÉNEK IDŐPONTJA:   óra perc 

 
 
 
 

  
   KÉRDEZŐ: TÖLTSD KI A J BLOKKOT 
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J BLOKK 

KÉRDEZŐ, TÖLTSD KI! 

AZ INTERJÚ EGÉSZÉRE VONATKOZÓ KÉRDÉSEK  

 

J1  Az interjúalany kért-e magyarázatot bármelyik kérdéshez? 

1 - soha 
2 - szinte soha 
3 - alkalmanként 
4 - gyakran 
5 - nagyon gyakran 

8 - nem tudom 
 

J2  Érzékelte, hogy az interjúalany egyes kérdésekre nem szívesen válaszolt? 

1 - soha 
2 - szinte soha 
3 - alkalmanként 
4 - gyakran 
5 - nagyon gyakran 

8 - nem tudom 
 

J3  Úgy érezte, hogy az interjúalany a legjobb tudása szerint válaszolt a kérdésekre? 

1 - soha 
2 - szinte soha 
3 - alkalmanként 
4 - gyakran 
5 - nagyon gyakran 

8 - nem tudom 
 
 

J4  Mindent összevetve Ön szerint az interjúalany megértette a kérdéseket?   

1 - soha 
2 - szinte soha 
3 - alkalmanként 
4 - gyakran 
5 - nagyon gyakran 

8 - nem tudom 
 

J5  Volt jelen az interjúkészítés közben olyan más személy, aki zavarta az interjút? 

1 –Igen ------------→TOVÁBB J6-RA 
2 – Nem ------------→UGRÁS J6a-RA 

 

J6  Ki volt az? 

TÖBBET IS VÁLASZTHAT! 

 IGEN 

1 – férj, feleség vagy partner 1 

2 - fia, lánya (örökbefogadott, nevelt gyermek vagy partner gyermeke is) 1 

3 - szülő, anyós vagy após, a partner szülője, nevelő szülő 1 
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4 - más rokon 1 

5 - más nem rokon 1 

8 – nem tudom  

 

J6a Milyen mértékben használta a válaszadó a válaszkártyákat? 

 

    Minden válaszkártyát használta 1 

    Csak néhány válaszkártyát használt 2 

 A válaszadó nem használt válaszkártyákat 3 

 
 Nem tudom 8 

 

J7 Milyen nyelven folyt az interjú? 

AZ ELŐRE MEGHATÁROZOTT ISO 639-2 KÓDOK ALAPJÁN KÓDOLD. 

………………………….. KÓD 
 

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

 

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

…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

KÖSZÖNJÜK, HOGY IDŐT SZENTELT A KÉRDÉSEK 
MEGVÁLASZOLÁSÁRA! 

 
 

V É G E 


