
A/ LAKOS-azonosító: L CÍM
B/ Munkakörzet sorszáma KORZET
C/ Megye: MEGYE
D/ Terület: TERUL
E/ A számlálókörzet száma: SZLOK
F/ A lakás sorszáma: LSOR
G/ A háztartás sorszáma: HSOR
H/ A kikérdezés dátuma: DATUMEV DATUMNAP
I/ Az összeíró kódja: OSSZEIRO
J/ A személy  sorszáma a háztartásban: SZSOR
K/ A válaszoló sorszáma VSORSZ

A kérdőív lekérdezésének kezdési időpontja KIKENAP KIKEIDO

1. Hány hónapot dolgozott Ön 2015-ben a főmunkájában?
hónapot

FOMUNHO

2. A jelenlegit megelőzően volt Önnek másik főmunkája 2015-ben?

(1) igen HANYMUN
(2) nem

3. Az alábbiak közül melyik állítás igaz Önre?
Kérjük csak a 2015-ös évet vegye figyelembe!

(1) jellemzően közfoglalkoztatás keretében dolgozott
(2) jellemzően alkalmi munkái voltak
(3) jellemzően szezonális munkái voltak KORTEV
(4) egyéb munkája volt

4.

a ……………………………………………………. AGAZAT
EMKKOD8

b Mi volt az Ön foglalkozása?

………………………………………………………………………………………… KORFOGL
EFEOR08

c Mi volt az Ön munkaköre? EISCO08

………………………………………………………………………………………… KORMUNKA

5. Mi volt a legfőbb oka annak, hogy munkát / munkahelyet váltott?

(1) kedvezőbb fizetés, juttatások
(2) szakmailag kedvezőbb lehetőség
(3) lakóhelyhez való közelség
(4) kedvezőbb munkafeltételek (pl.: rugalmas munkaidő, műszakrend stb.)
(5) családi ok (pl.: költözés, gondozási feladatok stb.) 
(6) előző munkahelye megszűnt, vagy elbocsátották VALTOK
(7) egyéb ok, éspedig:……………………….. VALTSZOV

6.A Munkalehetőség érdekében elköltözne-e jelenlegi lakóhelyéről?

(1) igen VALKOLT1

(2) nem

6.B Kedvezőbb munkalehetőség érdekében elköltözne-e jelenlegi lakóhelyéről?

(1) igen, ha ehhez valamilyen támogatást kapna (pl. lakhatás, egyéb juttatások)
(2) igen, akkor is ha ezt nem támogatnák VALKOLT2
(3) nem

Ha Gazdasági aktivitási kérdőív 4.A, illetve 28. kérdésére 2015-öt adott meg a 
válaszadó, akkor tovább az 6.A kérdésre!
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MUNKAERŐ-FELMÉRÉS
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 város, község

    AZ ADATSZOLGÁLTATÁS NEM KÖTELEZŐ! AZ ADATGYŰJTÉS STATISZTIKAI CÉLRA TÖRTÉNIK! NYILVÁNTARTÁSI SZÁM: 1539

A KÉRDŐÍV  A 15–74 ÉVES NÉPESSÉGRE VONATKOZIK.

Azok a válaszadók, akik a Gazdasági aktivitási kérdőív 10.A (KEZDEV) vagy a 28. kérdésnél (SZUNEV) vagy a 4.A 
kérdésnél (NEMDOLGEV) 2015-öt adtak meg, az 1. kérdéssel kezdik a válaszadást. Akiknek SZUNEV ≠ 2015, és jelenleg 

nem dolgoznak, azok az 6.A kérdéssel kezdik a válaszadást. Azok a válaszadók pedig, akiknek jelenleg van munkájuk, és 
KEZDEV ≠ 2015 a 6.B kérdéssel kezdik a kikérdezést. 

Tovább a 6.B kérdésre!

A jelenlegi munkáját megelőzően milyen ágazatban dolgozott? Kérjük a munkáltató főtevékenységét jelölje!

Tovább az 6.B kérdésre!

Tovább a 7. kérdésre!

Tovább a 8. kérdésre!

Tovább a 8. kérdésre!



7. Miért vállalná az elköltözést?
(1) mert nincsenek családi kötöttségei
(2) mert lakóhelye közelében nehéz munkát találnia
(3) anyagi előnyök miatt
(4) egyéb okból, éspedig:…………………………………KOLSZOV KOLTOZ

8. Miért nem vállalná a költözést? NKOLTOZ
(1) nem tudja elképzelni, hogy az ország más településén éljen
(2) anyagi helyzete nem teszi lehetővé
(3) családi ok miatt
(4) egyéb okból, éspedig:……………………………………….. NKOLSZ

9. Milyen típusú munkát vállalna?
(1) csak szakképzettségének/szakképesítésének megfelelőt MITVALL
(2) nem feltétlenül a szakképzettségének/szakképesítésének megfelelőt
(3) bármit elvállalna

10. A legmagasabb iskolai végzettségének megfelelő munkát vállalna?
(1) igen
(2) nem feltétlenül ISKVALL
(3) bármit elvállalna

11. Tervezi-e, hogy a következő 2 évben munkavállalás céljából külföldre költözik? KULFKOLT

(1) igen

(2) nem

(3) még nem gondolt rá

12. Mit gondol mennyi ideig tartana külföldi munkavállalása?
(1) egy hónapnál rövidebb ideig
(2) egy hónapig vagy azt meghaladó, de egy évnél rövidebb ideig
(3) egy–két évig
(4) két évnél hosszabb ideig, de nem telepedne le véglegesen KULFIDO
(5) véglegesen letelepedne

13. Tett-e már valamilyen konkrét lépést a külföldi munkavállalás érdekében?
(1) igen, a munkavégzés feltételeit megteremtette (talált munkát, szállást)
(2) igen, már megszerezte a szükséges dokumentumokat
(3) igen, információt gyűjött a lehetőségekről KULFLEP
(4) nem

14. Mely országokban vállalna munkát? Kérem fontossági sorrendben legfeljebb 3 országot nevezzen meg!

Ország kódja: KULORSZ1 országkód (1.)
Amennyiben nincs konkrét elképzelése, a kód "00". KULORSZ2 országkód (2.)

KULORSZ3 országkód (3.)

15. Jelenlegi munkájához milyen módon jutott? 
(1) szülő/rokon/barát/ismerős ajánlotta
(2) a munkaügyi központ által
(3) magán-munkaközvetítőn keresztül
(4) hirdetés útján (újság, internet)
(5) állásbörzén JUTMOD
(6) egyéb módon, éspedig:……………………….. JUTMODSZ

16. Milyen szempont volt döntő a jelenlegi munkahely választásánál?
(1) kedvező fizetés, juttatások
(2) a szakképesítésének/végzettségének megfelelő munkalehetőség
(3) lakóhely közelsége
(4) kedvező munkafeltételek (pl.: rugalmas munkaidő, műszakrend)
(5) családi kötöttségével jól összeegyeztethetőnek tűnt a munka
(6) nem volt más lehetősége SZEMPONT
(7) egyéb ok, éspedig:……………………….. SZEMSZOV

A 15. kérdésre azok válaszolnak, akik 2015-ben kezdtek dolgozni jelenlegi munkahelyükön.

Ha van befejezett szakmai 
végzettsége, tovább a 9. kérdésre, 
egyébként tovább a 10. kérdésre!

Tovább a 11. kérdésre!

Tovább a 11. kérdésre!

A 11. kérdést minden 15-74 éves válaszadónak fel kell tenni.

Ha a válaszadó 2015-ben kezdett el dolgozni jelenlegi munkahelyén, 
tovább a 15. kérdésre! Ha nincs munkája, vagy régebb óta dolgozik 

jelenlegi munkahelyén, tovább a 17. kérdésre!

A  16. kérdésre azok lépnek tovább, akik 2015-ben nem váltottak munkahelyet.



17. Végzett Ön mezőgazdasági munkát 2015-ben, a saját fogyasztásra történő termelést is beleértve?
MEZOMUN

(1) igen (2) nem

18.A Főmunkájában hány hónap mezőgazdasági tevékenységet végzett 2015-ben?
hónapot (0-12 hónap) MIMEZHO

18.B Egyéb munkában hány napot töltött mezőgazdasági munkavégzéssel az elmúlt év során?

Kérjük a saját fogyasztásra való termelést ennél a kérdésnél vegye figyelembe!
napot (0-365 nap) MIMEZNA

Naponta átlagosan hány óra mezőgazdasági tevékenységet végzett egyéb munkában?
órát (1-24 óra) MIMEZOR

19. Milyen céllal végezte a mezőgazdasági munkát?
(1) jellemzően értékesítésre 
(2) értékesítésre és saját fogyasztásra is termelt CELMEZMU
(3) csak saját fogyasztásra termelt

20.

(1) a háztartás teljes fogyasztásának több, mint felét
(2) a háztartás teljes fogyasztásának kevesebb, mint felét FOGYASZT
(3) nem tudja

A kérdőív kitöltésének vége: KIVEGNAP KIVEGIDO

A 17. kérdést minden 15-74 éves válaszadónak fel kell tenni.

Vége a kikérdezésnek!

Ha a válasz "0", tovább a 19. kérdésre!

Gondoljon háztartásának előző évi teljes fogyasztására, az élelmiszer, ruházkodás, közüzemi díjak, közlekedés,
oktatás, egészségügy stb. költségeire! Éves mezőgazdasági termelésével a háztartás fogyasztását milyen
arányban biztosítja?


