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

A kérdőív kikérdezésének kezdési időpontja KIKENAP KIKEIDO

1.

(1) Igen, rendszeresen gondozza
(2) Igen, alkalmanként gondozza
(3) Nincs VANGYER

2.

(1) Igen, rendszeresen gondozza

(2) Igen, alkalmanként gondozza 
(3) Nincs VANGYERK

3.

Kérem, hogy a szokásos helyzetekre gondoljon (pl. amikor nincs szünidő stb.)

(1) Igen, az összes gyermeknél

(2) Igen, de nem az összes gyermeknél
(3) Nem (egyik gyermeknél sem) FELUGY

4.

(1) Nincs ilyen szolgáltatás vagy nincs szabad férőhely
(2) Túl drága
(3) A kínált szolgáltatások minősége vagy fajtája nem megfelelő
(4) A kínált szolgáltatások egyéb okból nem elérhetőek vagy nem megfelelőek, 

éspedig………………………………...…………EGYEB1

(5) Nincs rá szüksége vagy nem érdekelt NEHEZ

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

MUNKAERŐ–FELMÉRÉS 
ÉS KIEGÉSZÍTŐ FELVÉTELEI

MUNKAVÉGZÉS ÉS CSALÁDI KÖTÖTTSÉGEK
2018. II. negyedév

Korábban Ön azt mondta, hogy sem Önnek, sem pedig házastársának / élettársának nem él 15 évesnél fiatalabb gyermeke 
ebben a háztartásban.  Van-e Önnek vagy házastársának / élettársának  más háztartásban élő 15 éven aluli gyermeke, akit 
Ön (is) gondoz, felügyel? 

 .........................................................................................
 város, község

AZ ADATSZOLGÁLTATÁS NEM KÖTELEZŐ! AZ ADATGYŰJTÉS STATISZTIKAI CÉLRA TÖRTÉNIK! NYILVÁNTARTÁSI SZÁM:1539
A KÉRDŐÍV A 18–64 ÉVES NÉPESSÉGRE VONATKOZIK

GYERMEK- ÉS IDŐSGONDOZÁSI KÖTELEZETTSÉGEK

Az 1. kérdés azokra vonatkozik, akik háztartásukban nevelik saját, örökbefogadott, vagy házastársuk / élettársuk 15 évnél fiatalabb 
gyermekét. 

Korábban Ön azt mondta, hogy él Önnek vagy házastársának / élettársának 15 évesnél fiatalabb gyermeke ebben a 
háztartásban.   Ezen kívül van-e Önnek vagy házastársának / élettársának más háztartásban élő 15 éven aluli gyermeke, akit 
Ön (is) gondoz, felügyel?

Gondozásnak, felügyeletnek tekintjük – a teljesség igénye nélkül – a tényleges személyes felügyeletet – beleértve az ellátást is –, a 
gyermek szállítását, a házi feladat elkészítésében való segítségnyújtást, a gyermekkel való játszást, beszélgetést, sétát stb.

Tovább a 3. kérdésre!

A 2. kérdés azokra vonatkozik, akiknek háztartásában nem él saját vagy házastársa / élettársa 15 évnél fiatalabb gyermeke.

Gondozásnak, felügyeletnek tekintjük – a teljesség igénye nélkül – a tényleges személyes felügyeletet – beleértve az ellátást is –, a 
gyermek szállítását, a házi feladat elkészítésében való segítségnyújtást, a gyermekkel való játszást, beszélgetést, sétát stb.

Tovább a 7. kérdésre!

A következő kérdések megválaszolásakor valamennyi  Ön által rendszeresen gondozott, felügyelt 15 évesnél fiatalabb 
gyermeket vegyen figyelembe.
Általában igénybe veszi-e a gyermekek ellátásához az alábbi szolgáltatások valamelyikét: bölcsőde, óvoda, napközi, 
tanulószoba, vagy szakképzett gyermekgondozó?

Ha van munkája, tovább a 6. kérdésre, egyébként tovább a 7. kérdésre!

Mi a fő oka annak, hogy egyáltalán nem vesz igénybe, illetve nem az összes gyermeknél vesz igénybe gyermek-felügyeletet? 

Ha van munkája, tovább a 6. 
kérdésre, egyébként tovább a 7. 

kérdésre!
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5. Miért nincs rá szüksége, vagy miért nem érdekelt? Kérem, a legjellemzőbb választ jelölje.

(1)

(2) A gondozást nagyszülő vagy más személy segítségével oldják meg
(3) Az igénybe vett ellátás elegendő

(4) A gyermekek nem igényelnek felügyeletet
(5) Egyéb ok miatt, éspedig………………………………...………EGYEB2 SZUKSEG

6. Gyermekgondozási feladatai jelenlegi munkavállalását milyen módon befolyásolják? Kérem, a legjellemzőbb választ jelölje.
Valamennyi választ kérjük felolvasni. 
(1) Változtatott munkafeltételein, munkahelyet váltott, további munkát vállalt stb., hogy több pénzt tudjon keresni
(2) Csökkentette a munkaidejét
(3) Kevésbé leterhelő feladatokat vállalt munkájában
(4) Munkát vagy munkáltatót váltott, hogy össze tudja egyeztetni a munkát és a gondozási feladatait
(5) Gyakran kell gyermekápolási táppénzt igénybe vennie
(6) Változtatott a munkaidő-beosztásán anélkül, hogy csökkentette volna munkaidejét
(7) Egyéb módon befolyásolják, éspedig………………………………...………… EGYEB3 HATAS
(8) Nem befolyásolják

7.A Gondoz-e ebben a háztartásban 15 éves vagy idősebb beteg, fogyatékkal élő vagy időskorú hozzátartozót, rokont?

(1) Igen
(2) Nem GONDOZID

7.B

(1) Igen, rendszeresen

(2) Igen, alkalmanként

(3) Nem

GONDID2

8.

(1) Igen, általában van
(2) Igen, néha van
(3) Nincs 
(4) Nem tudja ELTERHET

9.

(1) Igen, általában van
(2) Igen, néha van
(3) Nincs 
(4) Nem tudja TAVOL

Gondozásnak tekintendő a beteg ellátása (öltöztetés, mosdatás), séta, segítség az ügyintézésben, segítség a háztartásban 
(házi munka, bevásárlás) stb. 

Saját maga, vagy házastársával / élettársával közösen gondozzák a 
gyermeket

Ha van munkája, tovább a 6. 
kérdésre, egyébként tovább a 7. 

kérdésre!
(ez a kód csak akkor jelölhető, ha nem  az összes 15 évnél 
fiatalabb gyermek számára vesz igénybe gyermekfelügyeletet, 
azaz a 3. kérdésnél 2-es kódot jelölt)

A 15 éves vagy idősebb beteg, fogyatékkal élő gyermek gondozását is itt kell megjelölni.

Gondoz-e  ingyenesen, nem fizetségért más háztartásban élő 15 éves vagy idősebb beteg, fogyatékkal élő vagy időskorú 
hozzátartozót, rokont?

Ha alkalmazottként dolgozik, tovább a 8. kérdésre. Ha nem alkalmazottként 
dolgozik, tovább a 10. kérdésre. Ha nem dolgozik, de volt munkája, tovább a 

11. kérdésre, egyébként tovább a 12. kérdésre!

Ha rendszeresen gondoz gyermeket vagy 15 éves vagy idősebb személyt és 
alkalmazottként dolgozik, tovább a 8. kérdésre, ha nem alkalmazottként 

dolgozik, tovább a 10. kérdésre. Ha nincs rendszeres gondozási feladata, és 
van vagy volt munkája, tovább a 11. kérdésre, egyébként tovább a 12. 

kérdésre!

A MUNKAFELTÉTELEK RUGALMASSÁGÁRA VONATKOZÓ KÉRDÉSEK

A 8.–9. kérdések csak azokra vonatkoznak, akik jelenleg alkalmazottként dolgoznak, és gondozási feladataik vannak

Kérem, most gondoljon a főmunkájára. Gyermek- vagy idősgondozási feladatai miatt van-e lehetősége módosítani 
munkaidejének kezdetét, illetve végét?

Gyermek- vagy idősgondozási feladatai miatt van-e lehetősége arra, hogy legalább egy egész napra úgy maradhasson távol 
a munkájától, hogy erre az időre nem vesz igénybe szabadságot vagy gyermekápolási táppénzt?
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10.
Kérem, a legjellemzőbb választ jelölje.
Valamennyi választ kérjük felolvasni.
(1) Igen, a hosszú munkaidő
(2) Igen, a kiszámíthatatlan, nehezen ütemezhető munka
(3) Igen, a hosszú utazási idő
(4) Igen, a magas elvárások, a kimerítő munka
(5) Igen, a munkáltató, a munkatársak támogatásának hiánya 
(6) Igen, egyéb nehezítő körülmény van, éspedig………………………………………………….. EGYEB4
(7) Nincs különösebb nehézség FONEHEZ

11. Kérem, most a tanulmányai befejezése óta napjainkig eltelt időszakra gondoljon.

(1) Igen

(2) Nem SZUNET
(3) Nem volt gyermeke

12. Azért nem dolgozott soha, mert a gyermekeit gondozta?
(1) Igen
(2) Nem
(3) Nem volt gyermeke NEMDOLG

13. Összesen mennyi ideig nem dolgozott gyermekei gondozása miatt?

Valamennyi választ kérjük felolvasni.
(1) Legfeljebb 6 hónapig
(2) 7-12 hónapig
(3) Több mint 1 évig, de legfeljebb 2 évig
(4) Több mint 2 évig, de legfeljebb 3 évig
(5) Több mint 3 évig, de legfeljebb 5 évig
(6) Több mint 5 évig IDO

14.

(1) Igen, a szülési szabadság mellett gyedet, gyest vagy gyetet is
(2) Igen, csak gyedet, gyest vagy gyetet
(3) Igen, csak szülési szabadságot
(4) Egyiket sem GYEDST

15. Most beteg-, fogyatékkal élő illetve idősgondozással kapcsolatban szeretnék feltenni kérdéseket.

(1) Igen
(2) Nem
(3) Soha nem kellett ilyen korú hozzátartozót, rokont gondoznia SZUNIDOA

16.

(1) Igen
(2) Nem ROVID

A kérdőív kitöltésének vége: KIVEGNAP KIVEGIDO

Előfordult-e ez idő alatt, hogy gyermekei gondozása miatt  legalább egy hónapig nem dolgozott?

A gyermekgondozás miatti távollétek valamennyi formáját vegye figyelembe, beleértve azt az időszakot is, ha az iskola 
befejezése után emiatt nem kezdett el azonnal dolgozni.

Van-e a főmunkájában olyan körülmény, ami miatt különösen nehéz összeegyeztetni munkáját a gondozási feladataival?

GONDOZÁS MIATTI HUZAMOS TÁVOLLÉTRE VONATKOZÓ KÉRDÉSEK

A 11. kérdés azokra vonatkozik, akiknek van, vagy volt valaha munkája. Aki soha nem dolgozott, tovább a 12. kérdésre.

Kérem vegye figyelembe a szülési szabadságot, a  gyed, gyes, gyet miatti távollétet, vagy ha gyermekgondozási feladatai 
miatt mondott fel, szüneteltette vagy szüntette meg vállalkozását, vagy tanulmányai befejeztével gyermekgondozási 
feladatai miatt nem kezdett el azonnal dolgozni.
A kérdés a 15 éven aluli gyermekek gondozása miatti távollétre vonatkozik. Ha 15 éves vagy idősebb beteg, fogyatékkkal élő 
gyermeke gondozása miatt nem dolgozott, azt ne itt, hanem a 16. kérdésnél vegye figyelembe.

Tovább a 13. kérdésre!

Tovább a 15. kérdésre!

 Vége a kérdőívnek.

Igénybe vett-e szülési szabadságot, gyedet, gyest vagy gyetet, amikor gyermekgondozási feladatai miatt szüneteltette a 
munkáját? 

Előfordult-e már valaha, hogy 15 éves vagy idősebb beteg, fogyatékkal élő vagy időskorú hozzátartozója, rokona gondozása 
miatt legalább egy hónapig szüneteltette munkáját?
Ez jelentheti azt, hogy emiatt  fizetés nélküli szabadságot vett ki, felmondott, megszüntette munkaviszonyát,  szüneteltette 
vagy megszüntette vállalkozását.

Vége a kérdőívnek.

Vége a kérdőívnek.

Előfordult-e már valaha, hogy 15 éves vagy idősebb beteg, fogyatékkal élő vagy időskorú hozzátartozója, rokona gondozása 
miatt legalább egy hónapig rövidebb munkaidőben dolgozott?
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