
Az adatszolgáltatás nem kötelező. Az adatgyűjtés statisztikai célra történik!
Nyilvántartási szám: 2153

2016. év hónap

Címazonosító: CIMAZ L

Megye: MEGYE

Település: TERUL

Háztartás sorszáma: HSOR

Az összeíró kódszáma: OSZKOD

A naplóvezetés kezdete: 2 0 1 6 év hó nap

A naplóvezetés befejezése: 2 0 1 6 év hó nap

A háztartáshoz tartozó személyek száma:

A kérdezés időpontja: 2 0 1 6

A kérdőív kitöltésének kezdete: óra

A kérdőív kitöltésének vége: óra perc

A kérdőívet ellenőrizte: 

Az ellenőrzés időpontja: év hó nap

Ellenőrzés időtartama: perc

A felkeresés ideje és sikeressége: 

Felkeresés sikerességének kódjai (FELKSIK):

Kérjük sikeresség és a sikertelenség okát a megvalósulási kódoknál (MEGHI) jelöljék!

HNHK

HLETS

HNHV

HNAPLOK

FELK3

AHKORA AHKPERC

Központi Statisztikai Hivatal

NAPLÓBETÉT

HNNK

HÁZTARTÁSI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS ÉLETKÖRÜLMÉNY ADATFELVÉTEL

ELLEV ELLNAP

AHVORA AHVPERC

ELLHO

perc

HNNVHNAPLOV

HNAPLO

ELLPERC

AHKEV AHKHO AHKNAP

Sikerességi kód 
(FELKSIK)PERCHányadik 

felkeresés
FELK1

HO NAP ORA

sikeres beszervezés (papír alapon) ( 1 ), sikeres beszervezés (internetes kitöltésre) ( 2 ), sikertelen 
megkeresés ( 3 ) befejezett interjú ( 4  )

FELK2
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SCSAL

Család 
sorszáma

Családi 
állása2

3 Gazdasági aktivitása: dolgozik, jövedelmet biztosító tevékenységet végez (1), munkanélküli (2), nyugdíjas 
(öregségi, korkedvezményes, özvegyi) (3), egyéb inaktív személy (gyermekgondozási szabadságon levő, tanuló, 
háztartásbeli, egészségügyi vagy egyéb okból nem dolgozik és ellátásban részesül) (4)

1 Családi állapota: nőtlen, hajadon (1), házas (vagy bejegyzett élettárs) és házastársával együtt él (2), 
házas (vagy bejegyzett élettárs), de házastársával nem él együtt (3), özvegy (4), elvált (5)

2 Családi állása: férj (1), feleség (2), élettárs (azonos neműeké is) (3), egy szülő gyermek(ek)kel (4), 
gyermek (5), felmenő rokon (6), egyéb rokon (7), nem rokon (8), egyedülálló (9) 

A referencia személy sorszáma:
(Az a személy, aki a legnagyobb összeggel járult hozzá a háztartás 
költségeihez)

Családi 
állapota1

SCSAPSNEMESLASO SZNEV SZKOREV SZKORHO CSALSOR

A HÁZTARTÁSTAGOK JELLEMZŐI (1. lap)

Személy 
SORSZÁMA 

a 
háztartásban

Személy neve 
(vezetéknév 
kezdőbetűje, 
keresztnév)

Születési év Születési 
hónap

Neme
férfi (1)
nő (2)

2



9 Legalább 3 napos távollét oka: gyógykezelés,kórházi tartózkodás (1), tanulás (2), munkavégzés (3), üdülés, 
rokonlátogatás (4), nem volt távol (5)

6 Az étkezés helye: munkahelyen (1), iskolában (2), óvodában (3), bölcsödében (4), 
szociális étkezés otthon (5), nem étkezett (6)

7 Az étkezés térítési formája: ingyenes(1), kedvezményes (2), teljes árú (3) 

8 Az ingázás közlekedési eszköze: vonat (1), távolsági busz (2), autó (3), iskolabusz (4), kerékpár (5), egyéb (6), 
nem ingázik (7)

Hány napot 
volt távol?

SBISK STANU1 ETK ETKNAP

A HÁZTARTÁSTAGOK JELLEMZŐI (2. lap)

Gazda-
sági aktivi- 

tása3

Legmaga-
sabb 

befejezett 
iskolai 

végzett-
sége4

Részt  
vesz-e 

valamilyen 
iskola-

rendszerű 
oktatásban?5

Hol 
étkezett?6

Hány
 napot 

étkezett?

Az étkezés 
térítési for-

mája7

Az ingázás 
járműve8

Volt-e távol 
legalább
 három 
napot?9

4 Legmagasabb befejezett iskolai végzettsége: soha nem járt iskolába (0), általános iskola 8. évfolyamnál 
kevesebb (1), általános iskola 8. évfolyama (2), szakiskolai (szakmunkásképző iskolai) szakképesítést  igazoló 
bizonyítvány (3), befejezett középiskola (szakközép, gimnázium) érettségi nélkül (4) szakközépiskolai szakképesítést 
igazoló érettségi (5), gimnáziumi általános érettségi (6), középiskolai végzettséget (érettségit) követő képzésben 
szerzett szakképesítést igazoló bizonyítvány (7), iskolai rendszerű felsőfokú (felsőoktatási) szakképzésben szerzett 
bizonyítvány (8), főiskolai  vagy felsőfokú alapképzésben (BA/BsC) szerzett oklevél (9), egyetemi, vagy felsőfokú 
mesterképzésben (MA/MsC) szerzett oklevél (10), doktori (PhD, DLA) fokozatot igazoló oklevél (11) 

INGJAR TAVOLH TAVNAPSGAKT

5 Részt vesz-e valamilyen iskolarendszerű oktatásban: igen, nappali tagozaton (1), 
igen, nem nappali tagozaton (2), nem (3)

ETKFORM
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db

31.
Személygépkocsi

saját tulajdonú HSTSZGA

32. cégtulajdonú HCTSZGA

29.

30.

Mobiltelefon
     a saját telefonokból: okostelefon

céges 

Motorkerékpár HMOTOA

saját előfizetéses

saját kártyás

HTELMO1A

HTELMO2A

HTELMOSO

HTELMO5A

28.

25. Vezetékes telefon HTELVEZA

26.

27.

23. Légkondicionáló (beépített, mobil) HLEKOA

24. Nagyértékű riasztóberendezés (lakásban, nyaralóban) HRIASA

Hordozható (laptop, notebook) HLTA

22. Kézi (netbook, tablet, PDA) HPTA

19. E-book (e-könyv) olvasó HEKONYVA

20.

Számítógép

Asztali (PC) HASZPCA

21.

17. Digitális kamera HDIGKA

18. Digitális fényképezőgép HDIGFA

15. DVD (lejátszó, felvevő) HDVDA

16. Házimozi berendezés HAZIMOZIA

13. Színes televízió, HSZTVA

14.        ebből:plazma, LCD, LED, Lézer TV HPLCDA

keverőtárcsás (hagyományos) HFATMA

12. Szárítógép (nem a mosógéppel együtt) HSAVAA

9.

Mosógép

automata, félautomata HAUTMA

10. automata, szárítóval HAMSZA

11.

Kombinált tűzhely (villany/gáz) HKOMBIA

8. Mosogatógép HMOGAA

5.

Tűzhely

Gáztűzhely HGAZTA

6. Villanytűzhely HVILLTA

7.

HUFGYA

3. Önálló fagyasztógép, fagyasztóláda HFAGYA

4. Mikrohullámú sütő HMISVA

TARTÓS FOGYASZTÁSI CIKKEK ÁLLOMÁNYA, DB

Az alábbi eszközökből hány darab van a háztartás tulajdonában?

1.
Hűtőszekrény

egyajtós (mélyhűtővel vagy anélkül) HHUTOA

2. kétajtós kombi (hűtő és fagyasztó)
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1.

igen (1), nem (0) VENMEGY

VENMEGYFO

2. Kaptak-e ajándékba más háztartástól élelmiszert?

igen (1), nem (0) ELELMA

Ha igen, kérem becsülje meg a kapott élelmiszer értékét!

3.

igen (1), nem (0) VENFOG

VENFOGFO

4. Van-e a háztartásban olyan személy, aki rendszeresen gyógyszert szed?

igen (1), nem (0) GYOGY

Ha igen, hány fő? GYOGYFO

Ebből: közgyógyellátásban részesülők száma KOZGYOGY

5. Van-e a háztartásban olyan személy, aki rendszeresen dohányzik?

igen (1), nem (0) DOHANY

Ha igen, hány fő? DOHANYFO

6. Van-e a háztartásban olyan személy, aki rendszeresen kávézik?

igen (1), nem (0) KAVE

Ha igen, hány fő? KAVEFO

7.  Termelt a háztartás saját fogyasztására élelmiszert, italt háztájiban, kiskertben?

igen (1), nem (0) STERM

8.

9. Mit gondol, várhatóan tud-e a háztartás megtakarítani a naplóvezetés hónapjában?

igen (1), nem (0) HMEGTAK

Ha igen, mondja meg mennyi a háztartás megtakarítása! (Ft)

10.

igen (1), nem (0) HMINUS

Ha igen, kérjük, mondja a szükséges plussz forrás összegét! (Ft)

HMINUSFT

Kérjük, mondja meg a háztartás összes havi nettó jövedelmét a naplóvezetés hónapjában! (Ft)

HTONET

ELELMAFT

Ha igen, hány ilyen étkezés volt a naplóvezetés két hetében összesen? 
(étkezések száma*személyek száma)  

HMRAF

Ha igen, kérjük, mondja meg mekkora ráfordítási költsége volt a naplóvezetés két hetében! (Ft):
  (pl. takarmány, vetőmag, permetezőszerek, stb.)

Hívtak-e meg étkezésre az otthonukba vagy vendéglőbe valakit (családtagokat, barátokat, ismerősöket) 
(ebédre vagy vacsorára)? 

Mit gondol, várhatóan fel kell-e egyéb forrást használnia a kiadásai fedezéséhez a beérkezett 
jövedelmén túl (pl. folyószámlahitelből, megtakarításból, kölcsönből) a naplóvezetés hónapjában?

HMEGTAKFT

 ÉLETMÓD, ÉLETVITEL

Étkeztek-e más háztartásnál (pl. rokonoknál), vagy kaptak-e meghívást vendéglőbe (ebédre, vacsorára)?

A naplóvezetés egész hónapjára gondoljon!

A rendszeresen előforduló dolgokra gondoljon!

A naplóvezetés két hetére gondoljon!

Ha igen, hány ilyen étkezés volt a naplóvezetés két hetében összesen? 
(étkezések száma*személyek száma)  
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11.

12. Fizetett-e közös költséget a naplóvezetés hónapjában?

igen (1), nem (0) KKSG

Központi fűtés, távhő, készenléti díj, melegvízhődíj KKSG1 Csatornadíj KKSG3

Vízdíj (vízóravétel, leolvasás költsége is) KKSG2 KKSG4

1.

a) üzleti út, konferencia NAPUZFT

b) szabadidős célú út

2.

a) üzleti út, konferencia HAPUZFT

b) szabadidős célú út

1. Ki vezette a háztartási naplót?

a háztartás töltötte ki ( 97 ), az összeíró és a család közösen töltötte ki ( 98 ),
az összeíró a család kérésére a sorszámozott bizonylatok alapján töltötte ki ( 99 )

2. A naplót sikerült-e folyamatosan vezetni?

igen, a napló folyamatos kitöltésű, teljes ( 1 ), a napló hiányosan van kitöltve ( 2 ) 

3.

4. Ha nem teljes a napló, akkor mi ennek az oka? 

Utazások száma, fő

HAPSZABFT

HETUZFO

HETSZABFO

NAPUZFO

NAPSZABFO

elfelejtette folyamatosan vezetni  (1), nem volt otthon (elutazott, nyaralt)   (2), 
belefáradt a naplóvezetésbe  (3), egészségügyi ok  (4), egyéb  (5)

(Csak azokra a napokra gondoljon, amikor vásárolt, de a naplóba ezt nem 
írta be!)

 NAPLÓVAL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK

Költés, ezer Ft(Pl. két együtt utazó háztartástag esetén két 
utazást kell jelezni.)

NAPSZABFT

Utazások száma, fő

A háztartás 14 évesnél idősebb tagjai összesen mennyi olyan legalább EGYHETES BELFÖLDI utazást 
tettek, amelynek során elhagyták a lakótelepülésüket, és mennyi pénzt költöttek azokon?

(Az egyéb munkavégzési, tanulási, vásárlási, gyógyászati célú utazás nem tartozik ide!)

A háztartás 14 évesnél idősebb tagjai összesen mennyi olyan EGYNAPOS BELFÖLDI utazást tettek, 
amelynek során elhagyták a lakótelepülésüket, és mennyi pénzt költöttek azokon?

(Az egyéb munkavégzési, tanulási, vásárlási, gyógyászati célú utazás nem tartozik ide!)

(Pl. két együtt utazó háztartástag esetén két 
utazást kell jelezni.)

Ha van saját autója, akkor hány kilométert tesznek meg az autóval a naplóvezetés hónapjában?
(Ha több autó van a háztartásban, akkor összesítve írják be a kilométert!)

Ha igen, kérjük, jelölje a fűtés, a víz-csatorna- és szemétszállítási díjat tartalmazza-e a közös költség! 
(Ha tartalmazza, kérjük írjon be 1-et a kódkockába, ha nem, hagyja üresen!)

KM/HÓ

UTAZÁSOK A NAPLÓVEZETÉS KÉT HETÉBEN

KIVEZ

HIANY

HIANYOK

A naplóvezetés egész hónapjára gondoljon!

 ÉLETMÓD, ÉLETVITEL

Ha nem tudta minden vásárlás alkalmával vezetni a naplót, kérem, mondja meg hány ilyen nap volt! 

Költés, ezer Ft

Szemétszállítás

AUTOKM

KITOLT
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1. A kapcsolattartó háztartástag

neve: KAPNEV

telefonszáma: HKAPTEL1

telefonszáma: HKAPTEL2

e-mail címe: HKAPEMAIL

2. A kapcsolattartással kapcsolatos megjegyzések: HKAPEGYEB

3. Összeírói megjegyzések a naplóbetéttel kapcsolatban: HMEGJE

Megvalósulási kódok: MEGHI

  KAPCSOLATTARTÓ HÁZTARTÁSTAG ADATAI, MEGJEGYZÉSEK

MEGVALÓSULÁSI KÓDOK

a felvétel megvalósult ( 10 )
egyértelműen nem azonosítható cím ( 21 )
nem létező cím ( 22 ) 
nem lakott (üres) lakás ( 23 ) 
nem lakáscím, vagy nem lakás célú lakás ( 24 )
megközelíthetetlen cím ( 25 )
a háztartás nem volt elérhető 3-szori felkeresésre sem (ideiglenesen, illetve tartósan távol) ( 31 )
az egész háztartás elköltözött, megszűnt ( 32 ) 
a háztartás minden tagja meghalt ( 35) 
válaszmegtagadás ( 41 )
válaszképtelenség (kor, betegség stb.) miatt  ( 42 ) 
nyelvi akadály miatti meghiúsulás ( 43 )
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