
A/ LAKOS-azonosító L CIM

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 DATUMHO 1 7 DATUMNAP

I/ Az összeíró kódja OSSZEIRO

J/ A személy  sorszáma a háztartásban SZSOR

K/ A válaszoló sorszáma VSORSZ

A kérdőív kitöltésének kezdete: KIKENAP KIKEIDO

1.

1/B Az elmúlt 12 hónapban hány ügyfélnek/megrendelőnek dolgozott az Ön vállalkozása? 

(1)    Egynek sem

(2)    Egynek

(3)    2–9-nek

(4)    10-nek vagy többnek KLIENSA

(5)    Nem tudja KLIENSB

2.

(1)    Igen

(2)    Nem

(3)    Nem tudja BEVETEL

3. Ön határozza meg munkaidejének kezdetét és végét?

(1)    Igen

(2)    Nem

(3)    Nem tudja MEGHAT

4. Ki (vagy mi) határozza meg munkaidejének kezdetét és végét?

(1)    Az ügyfél/ megrendelő

(2)    Más (vagy külső körülmények, mint például az időjárás), éspedig: ………………………………………………SZERVSZ

(3)    Nem tudja SZERVEZ

5.

Az összes választ olvassa fel, vagy adja át a válaszkártyát, és a legjellemzőbb választ jelölje!

(1)    Nem talált alkalmazottként munkát 

(2)    Korábbi munkáltatója kérte, hogy önállóként dolgozzon neki

(3)    Bevett gyakorlat azon a területen, ahol dolgozik

(4)    Egy jó lehetőségnek tűnt

(5)    Meglévő családi vállalkozásba lépett be, vagy azt folytatta

(6)    Egyéb okból kellett önállóvá válni, éspedig:……………………………… MIERTSZ1

(7)    Önálló akart lenni, hogy rugalmas munkaidőben dolgozhasson

(8)    Egyéb okból akart önálló lenni, éspedig: ………………………………………… MIERTSZ2

(9)    Nem tudja MIERTVAL

Az I. és II. kérdésblokk csak a társasvállalkozások tagjaira, vállalkozókra és önállókra vonatkozik (aki az elmúlt héten dolgozott, vagy 

munkájától csak átmenetileg volt távol, és a 29/h kérdésre 06–11-es kódot jelölt).

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

MUNKAERŐ-FELMÉRÉS

ÉS KIEGÉSZÍTŐ FELVÉTELEI

Önfoglalkoztatás

2017. II. negyedév

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

 város, község

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

A KÉRDŐÍVET A 15–74 ÉVES, MUNKÁVAL RENDELKEZŐ SZEMÉLYEKRE VONATKOZÓAN KELL KITÖLTENI!

Alkalmazottak, szövetkezeti tagok és segítő családtagok esetén (akik a 29/h kérdésre 01–05 vagy 12-es kódot jelöltek) a III. kérdésblokkal 

kell kezdeni a kikérdezést (a közfoglalkoztatást kiegészítő átmeneti képzési programban részt vevők kivételével).

I. ÖNFOGLALKOZTATÓK ÜGYFELEKHEZ, MEGRENDELŐKHÖZ FŰZŐDŐ KAPCSOLATA

Ha a Gazdasági aktivitási kérdőív 29/h kérdésére 6–9 kódot jelölt, akkor az 1/A kérdéssel, ha 10–11 kódot jelölt, akkor az 1/B kérdéssel 

kell kezdeni a kikérdezést.

1/A Az elmúlt 12 hónapban hány ügyfélnek/megrendelőnek dolgozott a vállalkozás, melynek Ön is tagja?

Tovább az 5. kérdésre!

Tovább a 3. kérdésre!

Az elmúlt 12 hónapban a vállalkozás árbevételének döntő többsége (legalább 75%-a) egy ügyféltől/megrendelőtől 

származott?

Tovább az 5. kérdésre!

II. ÖNFOGLALKOZTATÓK MUNKAVÉGZÉSI FELTÉTELEI

Most gondoljon vissza arra, amikor jelenlegi vállalkozásában dolgozni kezdett. Az alábbiak közül melyik volt a legfőbb ok, 

amiért önálló, vállalkozó lett? 
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6.

Az összes választ olvassa fel, vagy adja át a válaszkártyát, és a legjellemzőbb választ jelölje!

(1)    Munkája ellenértékét nem maga határozhatta meg

(2)    Pénzügyi nehézségei voltak a vállalkozásában 

(3)    Ügyfelei/megrendelői késve vagy egyáltalán nem fizettek

(4)    Túl sok volt az adminisztrációs teher 

(5)    Betegség esetén nem volt munkából származó jövedelem

(6)    Előfordult, hogy kevés volt a jövedelem a megélhetéshez 

(7)    Előfordult, hogy nem volt munkája 

(8)    Túl sok volt a megrendelés/megbízás

(9)    Egyéb nehézségei voltak, éspedig……………………………………………………………………NEHEZSZ

(10)  Nem voltak nehézségei NEHEZSEG

7. Mi a fő oka annak, hogy Önnek nincsenek alkalmazottai?

Az összes választ olvassa fel, vagy adja át a válaszkártyát, és a legjellemzőbb választ jelölje!

(1)    Egyedül akar dolgozni

(2)    Nincs elég munka

(3)    Nehéz megfelelő alkalmazottat találni

(4)    A jogi szabályozás túl bonyolult (sok a papírmunka, az adminisztrációs teher)

(5)    Túl költséges (magasak a munkaadói terhek)

(6)    Ez nem lehetséges az Ön foglalkozásában

(7)    Szívesebben dolgozik alvállalkozókkal, vagy társul üzleti partnerekkel

(8)    Az ügyfél/megrendelő akarja, hogy személyesen Ön végezze a munkát

(9)    Egyéb oka van, éspedig………………………………………….. OKALSZ

(10)  Nem tudja OKALKAL

8. Vállalkozásában társtulajdonossal dolgozik együtt (akivel közösen hoznak döntéseket, megosztják a kockázatot)? 

(1)    Igen

(2)    Nem

(3)    Nem tudja TARSTUL

9. Szokott-e együttdolgozni más vállalkozókkal, akikkel közösen vállalnak el egy munkát, megbízást? 

(1)    Igen

(2)    Nem

(3)    Nem tudja PARTNER

10. Tervezi-e alkalmazott felvételét az elkövetkező 12 hónapban?

Az összes választ olvassa fel!

(1)    Igen, folyamatos/állandó alkalmazásra

(2)    Igen, átmeneti/ideiglenes alkalmazásra

(3)    Igen, állandó és ideiglenes alkalmazásra is

(4)    Nem

(5)    Nem tudja TERVALK

11. Tervezi-e alvállalkozó megbízását az elkövetkező 12 hónapban?

(1)    Igen

(2)    Nem

(3)    Nem tudja TERVALV

A következőkben olyan nehézségeket sorolok fel, melyekkel egy önálló, vállalkozó szembesülhet. Az alábbiak közül az Ön 

számára melyik okozott leginkább problémát az elmúlt 12 hónapban (ha volt ilyen)?

Ha van alkalmazottja, tovább a 8. kérdésre!

2



12. Általában mennyire elégedett a jelenlegi munkájával?

(1)    Nagymértékben

(2)    Közepes mértékben 

(3)    Kis mértékben  

(4)    Egyáltalán nem 

(5)    Nem tudja ELEG

13. Dönthet-e arról, hogy milyen feladatokat végez ? 

(1)   Igen, mindig

(2)   Igen, többnyire

(3)   Igen, de csak ritkán

(4)   Soha

(5)    Nem tudja AUTONOMA

14. Dönthet-e arról, hogy milyen sorrendben végzi a feladatait?

(1)   Igen, mindig

(2)   Igen, többnyire

(3)   Igen, de csak ritkán

(4)   Soha

(5)    Nem tudja AUTONOMB

15.

(1)    Igen

(2)    Nem

(3)    Nem tudja 

INKABBA1

16.

(1)    Igen 

(2)    Nem 

(3)    Nem tudja INKABBV1

17.

(1)    Igen

(2)    Nem 

(3)    Nem tudja INKABBV2

18. Mi a fő oka annak, hogy bár szeretne, mégsem válik önállóvá, vállalkozóvá?

Az összes választ olvassa fel, vagy adja át a válaszkártyát, és a legjellemzőbb választ jelölje!

(1)    A pénzügyi bizonytalanság

(2)    A vállalkozás elindításához, fenntartásához szükséges anyagi eszközök hiánya

(3)    Túl nagy stresszel, felelősséggel, kockázattal jár egy vállalkozás működtetése

(4)    A szociális védelem kevésbé érvényesül (pl. nincs fizetett szabadság, táppénz stb.)

(5)    Egyéb oka van, éspedig:………………………………NEMVALSZ

(6)    Nem tudja NEMVALL

19. És alkalmazottként szívesebben dolgozna?

(1)    Igen

(2)    Nem 

(3)    Nem tudja INKABBA2

A kérdőív kitöltésének vége: KIVEGNAP KIVEGIDO

Vége a kikérdezésnek!

III. ALKALMAZOTTAKRA ÉS NEM ALKALMAZOTTAKRA EGYARÁNT VONATKOZÓ KÉRDÉSEK

Ha alkalmazott, tovább a 16. kérdésre. Ha segítő családtag, tovább a 17. kérdésre!

Korábban azt mondta, hogy {szövetkezeti tagként, társas vállalkozás tagjaként, vállalkozóként, önállóként } dolgozik. 

Szívesebben dolgozna alkalmazottként?

Vége a kikérdezésnek!

Korábban azt mondta, hogy alkalmazottként dolgozik. Szívesebben dolgozna egyéni vállalkozóként, önállóként, vagy 

vállalkozás tagjaként?

Korábban azt mondta, hogy segítő családtagként dolgozik. Szívesebben dolgozna egyéni vállalkozóként, önállóként, vagy 

vállalkozás tagjaként?

Tovább a 19. kérdésre!

Vége a kikérdezésnek!

Tovább a 18. kérdésre!
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