
A/ LAKOS-azonosító L

B/ Munkakörzet sorszáma

C/ Megye

D/ Terület

E/ A számlálókörzet száma

F/ A lakás sorszáma

G/ A háztartás sorszáma

H/ A kikérdezés dátuma 1 8
I/ Az összeíró kódja

J/ A személy  sorszáma a háztartásban

K/ A válaszoló sorszáma

A kérdőív kitöltésének kezdete: KIKENAP KIKEIDO

1. Végezte-e valaha munkáját munkahelyétől eltérő helyen informatikai és telekommunikációs eszközök
igénybe vételével, azaz távmunkában?

Informatikai és telekommunikációs eszköz lehet például: asztali számítógép, laptop, tablet, telefon, stb.

(1) igen

(2) nem VALAHA

2. Jelenlegi munkahelyén a munkaszervezés lehetővé teszi, hogy a munkavállalók egyes feladataikat 
távmunkában végezzék el?

(1) igen

(2) nem LEHETA
(3) nem tudja

3. Az Ön jelenlegi munkája is olyan, mely távmunkában végezhető?

(1) igen

(2) nem LEHETB

4 Él Ön ezzel a lehetőséggel?
Kérjük ne csak a rendszeresen végzett távmunkát vegye figyelembe, hanem az alkalmi, akár egyszeri távmunkavégzésre is gondoljon.

(1) igen

(2) nem LEHETC

5. Milyen rendszerességgel végez távmunkát?

(1) a feladat megjelenésekor, rendszeresség nincs meghatározva

(2) előre meghatározott rendszerességgel

(3) folyamatosan GYAKORIA

6. Egy átlagos héten milyen gyakran dolgozik távmunkában?

(1) legfeljebb 1 napot

(2) 2 napot

(3) 3 napot

(4) 4 napot HETENTEA

7. Hol végzi munkáját, amikor távmunkában dolgozik?

(1) otthon 

(2) teleházban

(3) kihelyezett irodában

(4) nyilvános helyen (pl.: kávézó, üzletközpont, stb)

(5) ügyfeleknél HOLTAV

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

MUNKAERŐ-FELMÉRÉS

ÉS KIEGÉSZÍTŐ FELVÉTELEI

Atipikus munkavégzés, távmunka

2018. I. negyedév

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

 város, község

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

A KÉRDŐÍV  A 15–74 ÉVES ALKALMAZOTTAKRA VONATKOZIK.

Engedje meg, hogy a munkavégzés módjával kapcsolatban tegyek fel néhány kérdést.

TOVÁBB A 15/B. KÉRDÉSRE!

TOVÁBB A 15/A. KÉRDÉSRE!

Ha a Gazdasági aktivitási kérdőív  9/B kérdésre 1-es vagy 2-es kódot jelölt, akkor az 5. kérdéssel kell kezdeni a kikérdezést.

TOVÁBB A 7. KÉRDÉSRE!

TOVÁBB A 7. KÉRDÉSRE!

TOVÁBB A 13. KÉRDÉSRE!
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8. Milyen módon tartja a kapcsolatot munkatársaival?

A/ telefonon KAPCSA A/
B/ e-mailen KAPCSB B/
C/ azonnali üzenetküldőn keresztül (instant messageing - IM) KAPCSC C/
D/ videó-telefonálással (pl.: skype) KAPCSD D/
E/ egyéb módon, éspedig: …………………………… EGYEB1 KAPCSE E/

9. Van Önnek közvetlen (korlátozott vagy teljeskörű) hozzáférése távmunka végzése során a munkahelyi hálózathoz?

(1) igen

(2) nem KOZVETL

10. Van-e hozzáférése az alábbi rendszerekhez? 

A/ levelezőhöz HOZZAA A/
B/ intranethez HOZZAB B/
C/ hálózati meghajtókhoz HOZZAC C/
D/ belső alkalmazásokhoz HOZZAD D/
E/ egyéb rendszerhez, éspedig: …………………………………….. EGYEB2 HOZZAE E/

11. Hogyan történik a munkaidejének nyilvántartása távmunka végzésekor?

(1) automatikusan rögzül a munkaidő a munka eszközön/eszközről

(2) maga vezeti a nyilvántartást

(3) nem figyelik a munkaidőt, csak az eredményeket

(4) egyéb módon, éspedig: …………………………….. EGYEB3 NYILVAN 

12. Miért dolgozik távmunkában?
Kérjük a legfontosabb indokot jelölje.

(1) munkahelye messze van lakhelyétől

(2) egészségügyi problémája miatt

(3) gyermekgondozási feladatai miatt

(4) egyéb személyes vagy családi okok miatt

(5) munkaköre teljes mértékű önállósága miatt van rá lehetősége

(6) munkáltatója kérésére

(7) egyéb okból, éspedig:………………………………………….. EGYEB4 MIERTTAV

13. Miért nem dolgozik távmunkában?
Kérjük a legfontosabb indokot jelölje.

(1) nincs olyan helyzetben, hogy a munkáltató támogassa a távmunka végzését

(2) nincs eszköze hozzá

(3) szükség van arra, hogy minden nap megjelenen a munkahelyén

(4) egyéb okból, éspedig:…………………………….. EGYEB5 MIERTNEM

14. Munkahelyén szabályozva van, hogy milyen feltételekkel és milyen körülmények között végezhet távmunkát?

(1) igen

(2) nem

(3) nem tudja SZABALY

15. Mik a kilátások munkahelyén a távmunkavégzést illetően?

A/ a távmunkavégzés lehetősége megvan,

(1)  és egyre inkább teret nyer

(2)  de nincs változás

(3) de inkább visszaszorulóban van

(4) nem tudja KILATASA

B/ egyelőre nincs lehetőség távmunkát végezni,

(1) de a bevezetése szerepel a tervek között

(2) és bevezetése nem is szerepel a tervek között

(3) nem tudja KILATASB

TOVÁBB A 16. KÉRDÉS ELŐTTI UTASÍTÁSHOZ

MINDEN SORBA KÉRÜNK VÁLASZT!

MINDEN SORBA KÉRÜNK VÁLASZT!

TOVÁBB A 14. KÉRDÉSRE!

(1) igen (2) nem

(1) igen (2) nem

TOVÁBB A 11. KÉRDÉSRE!
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16. Ha volna rá lehetősége, dolgozna távmunkában?

(1) igen

(2) nem DOLGTAV

17. Milyen rendszerességgel végezne távmunkát?

(1) alkalmanként (a feladat megjelenésekor)

(2) előre meghatározott rendszerességgel

(3) folyamatosan GYAKORIB

18. Egy átlagos héten milyen gyakran venné igénybe a távmunkavégzés lehetőségét?

(1) legfeljebb 1 napot

(2) 2 napot

(3) 3 napot

(4) 4 napot HETENTEB

19. Miért dolgozna távmunkában?

(1) munkahelye messze van lakhelyétől

(2) egészségügyi problémája miatt

(3) gyermeket gondoz, felügyel

(4) egyéb személyes vagy családi okok miatt

(5) munkaköre teljes mértékű önállósága miatt (pl.: programozó, fordító, adatrögzítő, kutató stb.)

(6) egyéb, éspedig: …………………………………….. EGYEB6 MIERTTAB

20. A következő állítások a távmunkára vonatkoznak. 
Kérjük jelezze, hogy Ön egyet ért-e az állításokkal.  

1) egyetért ; 2) nem ért egyet; 3) nem tudja

Távmunkavégzés esetén…

A/ a munka és a magánélet jobban összeegyeztethető TAVA A/
B/ kevesebb a stressz TAVB B/
C/ rugalmas a munkaidő beosztás TAVC C/
D/ jobban tervezhető a munka TAVD D/
E/ kevesebb a zavaró tényező a munkavégzés során TAVE E/
F/ a feladatok megbeszélésére kevés lehetőség van TAVF F/
G/ gyengülnek a személyes (munkatársi) kapcsolatok TAVG G/
H/ a munkahelyről a gyakori megkeresések zavaróak TAVH H/
I/ a munkaidő és a szabadidő határai elmosódnak TAVI I/
J/ nem népszerű a távmunkát végzők megítélése TAVJ J/

A kérdőív kitöltése befejeződött: KIVEGNAP KIVEGIDO

MINDEN SORBA KÉRÜNK VÁLASZT!

A 16-19 . KÉRDÉS AZOKRA VONATKOZIK, AKIK KORÁBBAN DOLGOZTAK TÁVMUNKÁBAN, VAGY MUNKAHELYÜKÖN LENNE 
LEHETŐSÉG TÁVMUNKÁBAN DOLGOZNI, DE NEM ÉLNEK EZZEL A LEHETŐSÉGGEL, EGYÉBKÉNT TOVÁBB A 20. KÉRDÉSRE.

TOVÁBB A 19. KÉRDÉSRE!

TOVÁBB A 19. KÉRDÉSRE!

TOVÁBB A 20. KÉRDÉSRE!
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