
A Címregiszter azonosító: L

B Munkakörzet sorszáma CIM 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 DATUMHO 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) igen

(2)  nem SZAB

2

JOGSZAB napok száma

3

TENYNAP napok száma

4

(1) igen

(2)  nem 

JOGBETEG

5

BETNAP napok száma

6

bruttó (1) nettó (2) BRUNET JOVED 0 0 0 Ft

7 A

(1) egynek

(2)  2-9 ügyfélnek

(3)  10 vagy több ügyfélnek

(4)  egynek sem KLIENSA

7 B

(1) egynek

(2)  2-9 ügyfélnek

(3)  10 vagy több ügyfélnek KLIENSB

(4)  egynek sem

8

(1) igen

(2)  nem BEVETEL

9

(1) igen

(2)  nem TARTA

Jogosult volt-e Ön 2019-ben szabadság igénybe vételére?

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

Egységes Lakossági Adatfelvételi Rendszer

Munkaerő-felmérés és kiegészítő felvételei

MUNKAMINŐSÉG                                                                        

2020. I. negyedév

   .................................................................…………………………….

 város, község

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

A KÉRDŐÍV A 15–64 ÉVES NÉPESSÉGRE VONATKOZIK. 

HA ALKALMAZOTT AZ 1. KÉRDÉSSEL, HA TÁRSAS VÁLLALKOZÁS TAGJA VAGY EGYÉNI VÁLLALKOZÓ A 4. KÉRDÉSSEL, 

HA SEGÍTŐ CSALÁDTAG A 12. KÉRDÉSSEL, HA NINCS MUNKÁJA A 33. KÉRDÉSSEL KEZDŐDIK A KIKÉRDEZÉS!

I. MUNKÁBÓL SZÁRMAZÓ JÖVEDELEM, FIZETETT TÁVOLLÉT

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

TOVÁBB A 4. KÉRDÉSRE!

Hány nap szabadság igénybevételére volt jogosult 2019-ben?

Hány nap szabadságot vett igénybe ténylegesen 2019-ben?

Jogosult volt-e Ön 2019-ben betegszabadság / táppénz igénybe vételére?

HA ALKALMAZOTT, TOVÁBB A 10. KÉRDÉSRE, EGYÉBKÉNT TOVÁBB A 6. KÉRDÉSRE!

Hány nap betegszabadságot / táppénzt vett igénybe ténylegesen 2019-ben?

Kérjük, ne vegye figyelembe a gyermekek betegsége esetén igénybe vett táppénz időtartamát!

HA ALKALMAZOTT, TOVÁBB A 10. KÉRDÉSRE!

Mennyi bruttó vagy nettó munkából származó jövedelem áll egy átlagos hónapban az Ön rendelkezésére?

II. MUNKABIZTONSÁG

A 7.A KÉRDÉST CSAK A TÁRSAS VÁLLALKOZÁS TAGJAKÉNT DOLGOZÓKTÓL KELL MEGKÉRDEZNI!

TOVÁBB A 8. KÉRDÉSRE!

A 7.B KÉRDÉST CSAK AZ EGYÉNI VÁLLALKOZÓKTÓL KELL MEGKÉRDEZNI!

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

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

ügyféltől/megrendelőtől származott?

Tart-e attól, hogy az elkövetkezendő 6 hónapban vállalkozása  tönkremegy vagy egyéb okból megszünteti?

TOVÁBB A 12. KÉRDÉSRE!



10

(1) igen, írásbeli munkaszerződése

(2)  igen, szóbeli megállapodása

(3)  nincs MSZERZU

11

(1) igen

(2)  nem TARTB

12

igen (1), nem (2)

(1) 

MEGTAKA (1) 

(2)  jövedelem-kiesés biztosítással betegség, baleset esetére MEGTAKB (2)  

(3)  jövedelem-kiesés biztosítással munkanélküliség esetére MEGTAKC (3)  

13

(1) igen

(2)  nem 

(3)  nem tudja MUKODIK

14

(1) igen

(2)  nem 

(3)  nem tudja TAGJA

15

(1) igen

(2)  nem 

(3)  nem tudja TANACS

16

(1) igen

(2)  nem 

(3)  nem tudja KEPVISEL

17

(1) igen

(2)  nem 

(3)  nem tudja

18

(1) igen

(2)  nem 

(3)  nem tudja SZERZA

19

(1) igen

(2)  nem 

(3)  nem tudja SZERZB

20

(1) igen

(2)  nem 

(3)  nem tudja

21

SZPERC perc

HA NEM ALKALMAZOTT, TOVÁBB A 22. KÉRDÉSRE!

Van-e Önnek valamilyen munkaszerződése, megállapodása, amely alapján dolgozik?

Tart-e attól, hogy az elkövetkezendő 6 hónapban elveszíti munkáját, vagy megszűnik a munkahelye?

Az alábbi öngondoskodási formák közül rendelkezik-e valamelyikkel? MINDEN SORBA KÉRÜNK VÁLASZT

nyugdíjcélú megtakarítással (pl. önkéntes nyugdíjpénztári befizetéssel, 

nyugdíjbiztosítással,  előtakarékossággal)

TOVÁBB A 22. KÉRDÉSRE!
SZTRAJK

III. SZAKSZERVEZETEK, SZTRÁJKESEMÉNYEK

Működik-e szakszervezet az Ön munkahelyén?

Tagje-e Ön valamelyik szakszervezetnek?

Működik-e a munkahelyén munkavállalók  által megválasztott üzemi tanács / közalkalmazotti tanács, illetve 

üzemi megbízott?

Van-e munkahelyén munkavállalók által választott munkavédelmi képviselő?

Érvényben van-e az Ön munkahelyén  valamilyen kollektív szerződés, amelyet  szakszervezet kötött a 

munkáltatóval, vagy munkáltatókkal?

TOVÁBB A 20. KÉRDÉSRE!
SZERZ

Közvetlenül befolyásolja-e ez az Ön bérét / fizetését  a szakszervezet és a munkáltató közötti megállapodás, 

kollektív szerződés?

Közvetlenül befolyásolja-e az Ön munkarendjét, munkakörülményeit, illetve egyéb alkalmazási feltételeit a 

szakszervezet és a munkáltató közötti megállapodás, vagy a kollektív szerződés?

Előfordult-e sztrájkesemény a munkahelyén 2019-ben?

Mennyi ideig nem dolgozott Ön sztrájk miatt 2019-ben?



22

(1) igen

(2)  nem MUKEPZ

23

KEPZORA óra

24

(1) igen

(2)  nem HASZNOS

25

(1) igen

(2)  nem SZUKSEG

26

(1) igen

(2)  nem FEJLESZT

27 A

(1) igen

(2)  inkább igen

(3) inkább nem

(4)  nem TUDJASZ

27 B

(1) igen

(2)  inkább igen

(3) inkább nem

(4)  nem TUDJATA

28 A

(1) igen

(2)  inkább igen

(3) inkább nem

(4)  nem MASMUSZ

28 B

(1) igen

(2)  inkább igen

(3) inkább nem

(4)  nem MASMUTA

29

(1) igen, minden esetben

(2)  többnyire igen

(3) többnyire nem

(4) nem KOLLEGA

30

(1) igen, minden esetben

(2)  többnyire igen

(3) többnyire nem

(4) nem FELETTES

31

(1) igen, minden esetben

(2)  többnyire igen

(3) többnyire nem

(4) nem VISSZAJEL

32

(1) igen, minden esetben

(2)  többnyire igen

(3) többnyire nem

(4) nem HASZNOSSAG

HA ISKOLAI VÉGZETTSÉGE LEGFELJEBB 8 ÁLTALÁNOS ISKOLAI OSZTÁLY VAGY GIMNÁZIUM, ÉS NINCS ISKOLARENDSZEREN KÍVÜL 

SZERZETT SZAKKÉPZETTSÉGE, AKKOR TOVÁBB A 28.B KÉRDÉSRE, EGYÉBKÉNT TOVÁBB A 28.A KÉRDÉSRE!

IV. MUNKAHELYI KÉPZÉS, TAPASZTALAT

Részt vett-e Ön az elmúlt 12 hónapban munkához kapcsolódó képzésben?

TOVÁBB A 25. KÉRDÉSRE!

Hány óra munkához kapcsolódó képzésben vett részt összesen az elmúlt 12 hónapban?

Munkája szempontjából összességében hasznosnak ítéli a munkához kapcsolódó képzést? 

Szüksége van-e a munkája szempontjából arra, hogy tudását, készségeit önállóan, vagy kollégái segítségével 

fejlessze?

Az elmúlt 12 hónapban fejlesztette-e munkájához kapcsolódóan a tudását, készségeit önállóan, vagy kollégái 

segítségével?

HA ISKOLAI VÉGZETTSÉGE LEGFELJEBB 8 ÁLTALÁNOS ISKOLAI OSZTÁLY VAGY GIMNÁZIUM, ÉS NINCS ISKOLARENDSZEREN KÍVÜL 

SZERZETT SZAKKÉPZETTSÉGE, AKKOR TOVÁBB A 27.B KÉRDÉSRE, EGYÉBKÉNT TOVÁBB A 27.A KÉRDÉSRE!

Szaktudását tudja-e jelenlegi munkájában hasznosítani?

Munkatapasztalatát tudja-e jelenlegi munkájában hasznosítani?

Szaktudása alapján könnyen találna magának másik munkát?

Munkatapasztalata alapján könnyen találna magának másik munkát?

HA NEM ALKALMAZOTT, TOVÁBB A 33. KÉRDÉSRE!

V. MUNKAHELYI KAPCSOLATOK, AUTONÓMIA

A 29-32. KÉRDÉSRE CSAK AZ ALKALMAZOTTAK VÁLASZOLJANAK!

Kap-e segítséget, támogatást kollégáitól, amennyiben a munkavégzéséhez szüksége van arra?

Kap-e segítséget, támogatást felettesétől/főnökétől amennyiben a munkavégzéséhez szüksége van arra?

Kap-e visszajelzést a felettesétől/főnökétől az elvégzett feladataival kapcsolatban?

Hasznosnak ítéli meg az elvégzendő feladatait?



33. Használ-e Ön internetet?

(1) igen

(2) nem INTERNET

34.

(1) igen

(2) nem VEGZETT

35.

(1) igen

(2) nem PLATFORM

36.

 (1) igen, rendszeresen    (2) igen, alkalmanként    (3) nem

(1) Web-, mobil- és szoftverfejlesztés, IT programozás PLATF1

(2) Grafikai tervezés, webdesign, egyéb művészeti vagy kreativ tevékenység PLATF2

(3) IT hálózatépítés, üzemeltetés, rendszergazda támogatás PLATF3

(4) Mérnöki, műszaki munka, kutatói tevékenység PLATF4

(5) Üzleti, pénzügyi, számviteli munka, jogi, tanácsadási és HR  tevékenység PLATF5

(6) Adminisztráció, irodai, titkársági munka, adatbevitel, adatfeldolgozás PLATF6

(7) Cikk és egyéb szövegírás, fordítás, lektorálás PLATF7

(8) Értékesítés, kereskedelem, marketing tevékenység, ügyfélszolgálat, vevőszolgálat PLATF8

(9) Személy,- áru-, csomagszállítás, logisztika PLATF9

(10) Vendéglátás, idegenforgalom PLATF10

(11) Kifejezetten a helyszínen végezhető munkák és szolgáltatások PLATF11

(12) Egyéb tevékenység, éspedig………………………..……...… PLATFSZ PLATF12

37. Főállásban vagy melléktevékenységként végezte ez(eke)t az ún. platform alapú munká(ka)t? 

(1) főállásban

(2) melléktevékenységként

(3) mindkét módon FOMELL

38. Általában milyen módon végezte ez(eke)t az ún. platform alapú munká(ka)t? 

(1) szabadúszóként, önállóként

(2) cég alkalmazottjaként

(3) egyéb módon, éspedig ……………………………………… MODONSZ MODON

39.

kb. napot NAPOT átlagosan kb. napi órát ORAT

40.

(1) fix napi / heti / havi összeget kapott

(2) időalapú elszámolás volt a feladatra fordított idő alapján

(3) feladat- vagy projektalapú elszámolás volt, függetlenül attól, hány órát fordított a tevékenységre

(4) egyéb módon, éspedig ……………………………………… ELSZAMSZ ELSZAM

41.

(1) teljes egésze

(2) több, mint háromnegyede, de nem a teljes egésze

(3) több, mint fele, de legfeljebb a háromnegyede

(4) több, mint egynegyede, de legfeljebb a fele

(5) több, mint 10%-a, de legfeljebb az egynegyede

(6) legfeljebb 10%-a JOVRESZ

42. Mi a legfőbb oka annak, hogy platform alapú munkát végez?

(1) maga dönthet arról, mikor, milyen munkát végez

(2) a jövedelem

(3) egészségi állapota

(4) családi kötöttségei

(5) nem talált más munkalehetőséget

(6) egyéb oka van, éspedig ……………………………………… INTOKSZ INTOK

A kérdőív kitöltésének vége: KIVEGNAP KIVEGIDO

VÉGE A KIKÉRDEZÉSNEK

VI. INTERNETES FELÜLETEN KERESZTÜL VÉGZETT MUNKA –  PLATFORM ALAPÚ MUNKA

A 33-42. KÉRDÉSEK MINDEN 15-64 ÉVES SZEMÉLYRE VONATKOZNAK!

Végzett-e Ön az elmúlt 12 hónapban olyan jövedelmet biztosító munkát, amelyet internet használata nélkül nem 

tudott volna végrehajtani?

VÉGE A KIKÉRDEZÉSNEK

Szüksége volt egy applikációra (app-ra) vagy webhelyre ahhoz, hogy dolgozni tudjon?

VÉGE A KIKÉRDEZÉSNEK

Az alábbiak közül milyen jellegű tevékenységet végzett így? MINDEN SORBA KÉRÜNK VÁLASZT!

Vagyis olyan munkát (ún. platform alapú munkát), amelyhez nélkülözhetetlen volt 

egy applikáció (app) vagy egy webhely elérése?

Az elmúlt 12 hónapban megközelítőleg mennyi időt töltött ilyen, ún. platform alapú munkavégzéssel?

Tájékoztatásul: a munkanapok száma 2019-ben 251 nap volt.

Amennyiben a kérdezett személy helyett  válaszoló megbecsülni sem tudja a tevékenységre fordítot időt, a 

napok számához "999"-es, az órák számához "99"-es kód írandó!

Általában hogy került elszámolásra platform alapú munkája?

Az elmúlt 12 havi munkajövedelmének mekkora része származott platform alapú munká(k)ból?


