
  A Megye

B Terület

C A számlálókörzet száma

D A lakás sorszáma

E A háztartás sorszáma

F A kikérdezés dátuma (év, hó, nap)

G Az összeíró kódja

H A személy sorszáma a háztartásban 

I A válaszoló sorszáma

A kérdőív kikérdezésének kezdési időpontja: KIKENAP KIKEIDO

1. Milyen távolságra van lakóhelyétől a munkahelye?

(1) otthon dolgozik

(2) 0–5 km

(3) 5–15 km

(4) 15–25 km

(5) 25–50 km

(6) 50–100 km

(7) 100 km-nél több

(8) nagyon változó TAVOLSAG

2. a) Lakóhelye és munkahelye azonos településen van?

(1) igen

(2) nem AZONOS

b) Lakóhelye és munkahelye azonos kerületben van?

(1) igen

(2) nem AZONOSBP

3. Miért dolgozik lakóhelyétől eltérő településen?

Legfeljebb három okot jelölhet fontossági sorrendben!

Lakóhelyének településén nem talált

(1) képzettségének megfelelő munkát

(2) anyagi igényeinek megfelelő munkát

(3) fizikai adottságainak, egészségi állapotának megfelelő munkát

(4) továbbfejlődést, továbbtanulást biztosító munkahelyet ELTERO1

(5) semmiféle munkalehetőséget ELTERO2

(6) a munkahely településén nem tud lakáshoz jutni ELTERO3

(7) nem kíván elköltözni jelenlegi lakóhelyéről 1. 2. 3.

(8) egyéb okból, éspedig:………………………..……………….....……………….. ELTERSZ

4. Milyen rendszerességgel közlekedik lakóhelye és munkahelye között?

(1) naponta

(2) heti több alkalommal, de nem napi rendszerességgel

(3) hetente

(4) két-három hetente

 (5) havonta

 (6) ritkábban mint havonta HOGYINGA

5. Jellemzően hogyan jut el a munkahelyére? 

(1) egész évben hasonló módon közlekedik

(2) bizonyos tényezők befolyásolják (pl.: időjárás, évszak, napszak, forgalom, tanítási szünet stb.) JELLJUT

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

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

INGÁZÁS, NAPI KÖZLEKEDÉS 

2017. IV. negyedév

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

 város, község

A KÉRDŐÍV  A 15–64 ÉVES MUNKÁVAL RENDELKEZŐ NÉPESSÉGRE VONATKOZIK.

VÉGE A KIKÉRDEZÉSNEK!

VÉGE A KIKÉRDEZÉSNEK!

TOVÁBB A 4. KÉRDÉSRE, KIVÉVE, HA BUDAPESTEN ÉL, AKKOR TOVÁBB A 2/b) KÉRDÉSRE!

TOVÁBB A 3. KÉRDÉSRE!

TOVÁBB A 4. KÉRDÉSRE!

TOVÁBB A 15. KÉRDÉSRE!
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6. a) Jellemzően milyen módon, milyen eszközzel jut el a munkahelyére?

(1) kizárólag gyalog 

(2) gyalog is

(3) kerékpárral

(4) motorral

 (5) személygépkocsival

 (6) távolsági autóbusszal

 (7) vonattal (a helyi érdekű vasutat is beleszámítva - HÉV)

 (8) munkáltató által szervezett buszjárattal/egyéb közlekedési eszközzel

(10) hajóval, komppal

(11) MIVEL1

MIVEL2 1. 2. 3.

(12) egyéb, éspedig:……… MIVELSZ MIVEL3

b) Az alábbi tömegközlekedési eszközök közül jellemzően melyeket veszi igénybe munkába járás során?

Legfeljebb három választ jelölhet meg, kérjük a legjellemzőbbet említse először!

(1) busz, trolibusz MIVELTK1

(2) villamos MIVELTK2

(3) metró MIVELTK3

(4) HÉV 1. 2. 3.

 (5) hajó

7. Miért ezt a közlekedési eszközt használja a munkába való eljutáshoz?

Kérjük, az alábbi szempontok közül maximum hármat jelöljön, ami miatt az előbb említett módon közlekedik!

Kérjük a legjellemzőbbet említse először!

(1) gyors

(2) kiszámítható

(3) anyagi szempontból előnyös

(4) kényelmes

 (5) kevésbé szennyező, környezetbarát MIERT1

(6) élvezetes, divatos közlekedési eszköznek tartja MIERT2

 (7) egészségügyi problémája miatt MIERT3

 (8) nincs más választási lehetősége 1. 2. 3.

 (9) egyéb, éspedig: ………………………… MIERTSZ

8. 

Az átlagostól eltérően ilyenkor mely közlekedési módot/eszközt választja?

Két választ is megjelölhet, kérjük a jellemzőbbet említse először!

(1) kizárólag gyalog megy 

(2) kerékpár

(3) személygépkocsi, motor

 (4) tömegközlekedési eszköz MASESZK1

(5) egyéb, éspedig:……… MASESZ MASESZK2

egyéb alternatív eszközzel (pl.: roller, görkorcsolya, gördeszka, airboard, solowheel vagy más 

hasonló eszközzel)

Legfeljebb három választ kérünk! Ha általában több eszközt használ, kérjük, azokat jelölje meg, melyeket egy utazás során vesz igénybe! 

Elsőként a leghosszabb időt igénybe vevő közlekedési formát jelölje!

 (9)
helyi tömegközlekedési eszközzel (busz, villamos, 

metró, trolibusz stb.)

HA BUDAPESTEN VAGY MÁS MEGYEI JOGÚ 

VÁROSBAN ÉL, TOVÁBB A 6.b) KÉRDÉSRE!

A 6/B KÉRDÉS AZOKRA VONATKOZIK, AKIK AZ ELŐZŐ KÉRDÉSNÉL (9)-AS VÁLASZT JELÖLTEK ÉS BUDAPESTEN VAGY 

MÁS MEGYEI JOGÚ VÁROSBAN ÉLNEK.

A 8. KÉRDÉS AZOKRA VONATKOZIK, AKIK AZ 5. KÉRDÉSNÉL (2)-ES VÁLASZT JELÖLTEK, VAGYIS BEFOLYÁSOLJA ŐKET 

VALAMILYEN TÉNYEZŐ ABBAN, HOGY MILYEN MÓDON JUTNAK EL A MUNKAHELYÜKRE.

Korábban utalt rá, hogy bizonyos tényezők befolyásolják, hogy milyen módon jut el munkahelyére (pl.: időjárás, napszak, 

évszak, tanítási szünet, forgalmi helyzet)!

2



9. Jellemző-e, hogy családtagjaival, kollégáival, ismerőseivel közös gépjárművet használnak munkahelyükre való 

ingázáshoz?

(1) igen, rendszeresen

(2) igen, alkalmanként

(3) nem, soha nem jellemző KOZOSUT

10. Amennyiben igen, jellemzően kivel/kikkel közlekedik:

(1) családtaggal/családtagokkal

(2) kollégákkal

(3) ismerőssel/ismerősökkel KOZOSKIK

11. Megközelítőleg hány perc alatt ér otthonából a munkahelyére?

összesen várakozással együtt: percet UTPERC

ebből várakozással töltött idő: perc VARPERC

12. Munkáltatója hozzájárul a munkahelyre történő közlekedés költségeihez?

(1) igen

(2) nem UTIKOLT

13. Milyen mértékben járul hozzá munkáltatója a munkahelyre történő közlekedés költségeihez?

(1) részlegesen, legfeljebb a felét fizeti  

(2) részlegesen, több mint a felét fizeti

(3) a teljes költséget fizeti FIZUTI

14. Az alábbi szempontok közül melyek jelentenek problémát Önnek a munkahelyére való eljutás során?

Legfeljebb három választ jelölhet! Kérjük a legjellemzőbbet említse először!

(1) forgalmi dugók

(2) alacsony a járatsűrűség, járművek  közötti átszállás

(3) úthálózat (utak/kerékpárutak) kiépítettsége vagy minősége nem megfelelő KOZLPR1

(4) akadálymentesített közlekedési járművek, megállók hiánya KOZLPR2

(5) munkahelyén nincs vagy nem elérhető az Ön számára parkolóhely, kerékpártároló, öltöző, tusoló stb. KOZLPR3

(6) egyéb, éspedig:……………..

(7) nem, semmilyen nehézség nem merül fel KOZLPSZ

15. Munkavállalása miatt rendelkezik tartózkodási hellyel (ideiglenes lakóhellyel)?

(1) igen

(2) nem TARTHELY

16. Tartózkodási  helyén (ideiglenes lakóhelyén) milyen körülmények között lakik?

(1) bérelt lakásban, házban egyedül

(2) bérelt lakásban, házban nem egyedül

(3) saját tulajdonú lakásban, házban

(4) szállodában, panzióban

(5) munkásszállón

(6) egyéb helyen, éspedig:…………………………...……………………….. HOLLAKSZ HOLLAK

A 9-10. KÉRDÉSEK AZOKRA VONATKOZNAK, AKIK A 6. KÉRDÉSNÉL (5)-ÖS VÁLASZT JELÖLTEK, VAGYIS 

SZEMÉLYGÉPKOCSIVAL (IS) KÖZLEKEDNEK.

TOVÁBB A 11. KÉRDÉSRE!

A várakozási időt is vegye figyelembe, és kérjük hagyja figyelmen kívül a munkábajárással összekapcsolt tevékenységekre fordított 

időt (pl. bevásárlás, családtag kísérése, szállítása stb.)! Ha az odaút és a visszaút időtartama eltérő (pl. forgalmi helyzet, 

járatsűrűség, időjárás, egyéb befolyásolja), kérjük egy átlagértéket határozzon meg).

A 12-13. KÉRDÉSEK CSAK AZ ALKALMAZOTTAKRA VONATKOZNAK (AKIK A GAZDASÁGI AKTIVITÁSI KÉRDŐÍV 29/H 

KÉRDÉSNÉL 1-4-ES KÓDOT JELÖLTEK).

Kérjük azt ne vegye figyelembe, ha a munkáltató által szervezett járattal jut el a munkahelyére, csak költségtérítésre vonatkozóan 

válaszoljon!

TOVÁBB A 14. KÉRDÉSRE!

VÉGE A KIKÉRDEZÉSNEK!
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17. Munkáltatója hozzájárul a lakhatási költségeihez?

(1) igen

(2) nem LAKKOLT

18. Milyen mértékben járul hozzá munkáltatója a lakhatási költségeihez?

(1) részlegesen, legfeljebb a felét fizeti

(2) részlegesen, több mint a felét fizeti

(3) teljesen FIZLAK

  A kérdőív kikérdezésének befejezési időpontja: KIVEGNAP KIVEGIDO

VÉGE A KIKÉRDEZÉSNEK!

A 17-18. KÉRDÉSEK CSAK AZ ALKALMAZOTTAKRA VONATKOZNAK (AKIK A GAZDASÁGI AKTIVITÁSI KÉRDŐÍV 29/H 

KÉRDÉSNÉL 1-4-ES KÓDOT JELÖLTEK).
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