
2017. év hónap

Címazonosító: CIMAZ L

Megye: MEGYE

Település: TERUL

A lakás azonosítója FIXAZON

Háztartás sorszáma: HSOR

Az összeíró kódszáma: OSZKOD

A kérdezés időpontja: 2 0 1 7

A kérdőív kitöltésének kezdete: óra

A kérdőív kitöltésének vége: óra perc

A felkeresés ideje és sikeressége: 

sikeres beszervezés (papíralapon) ( 1 ), sikeres beszervezés (internetes kitöltésre) ( 2 ), sikertelen 

megkeresés ( 3 ) befejezett interjú ( 4  )

FELK1

FELK2

FELK3

FELK4

Sikerességi kód 

(FELKSIK1-4)

perc
AHKORA AHKPERC

AHVORA AHVPERC

Hányadik 

felkeresés
HO NAP ORA PERC

Központi Statisztikai Hivatal
Az adatszolgáltatás nem kötelező.

Az adatgyűjtés statisztikai célra történik!

Nyilvántartási szám: 2153

AHKNAP

HÁZTARTÁSI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS ÉLETKÖRÜLMÉNY ADATFELVÉTEL

Az elektronikus Naplóbetét kérdőíven található kérdések és válaszlehetőségek

HNAPLO

AHKEV AHKHO



A háztartás valamennyi tagjára vonatkozóan ki kell tölteni!
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SZNEV SZKOREV SZKORHO SZNEME SZTAGE

1. HÁZTARTÁSTAGOK

Kérjük  adja meg a háztartásban élők 

adatait!

vezetéknév kezdőbetűje, keresztnév

Születési év
Születési 

hónap

Neme

férfi (1)

nő (2)

Tagja a 

háztartásnak a 

naplóvezetés 

idején? 

igen (1)

nem (2)
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1. JOGCIM

a lakás tulajdonosai vagy a tulajdonos rokonai (1), bérlik (2), egyéb (3) 

1. INTERNET

2. Önálló internet-előfizetésük van, vagy csomagban fizetik? (például a kábeltévével, vagy a telefonnal) INTCS

önálló internet-előfizetésünk van  (1), csomagban fizetünk az internetért (2)

3. Mi tartozik még bele a csomagba az interneten kívül? Ha INTCS=2 kábeltévé KTV

benne van a csomagban  (1), nincs benne a csomagban (2) telefon TELO

1. Kapott-e az Önök háztartása ajándékba élelmiszert egy másik háztartástól a naplóvezetés két hetében?

igen (1), nem (2) → Ugrás VENFOG-ra! ELELMA

2. Kérjük becsülje meg ennek az értékét! (Ft) ELELMAFT

3.

igen (1), nem (2) → Ugrás TUFV-re! VENFOG

4. VENFOGFO

1. Vásároltak-e tűzifát a naplóvezetés két hetében? TUFV

igen (1), nem (2)

2.
TUZTAM

igen (1), nem (2) 

3. Mennyi tűzifát kaptak összesen? Ha TUZTAM=1 mázsa / m3 / erdei m3
TUZM

Kapott-e az Önök háztartása az önkormányzattól szociális támogatásként 

ingyen tűzifát a naplóvezetés két hetében?

igen (1), nem, mert nincs rá szükségünk (2), nem, mert túl bonyolult a használata, nem értünk hozzá 

(3), nem, mert nincs hozzá megfelelő számítógép (4), nem, mert drága (5), nem, mert máshol tudunk 

internetezni (6), egyéb (7)

3. INTERNET- ÉS TV-ELŐFIZETÉS

Van-e az Önök lakásában  helyhez kötött internet-előfizetés? DSL, kábel, egyéb.
A mobilinternetet ne vegye figyelembe!

5. TŰZIFA

Hány ilyen étkezés volt összesen? 

2. LAKÁSSAL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK

Milyen jogcímen élnek a lakásban?

4. VENDÉGÉTKEZÉSEK, TRANSZFEREK

Hívtak-e meg Önök ebédre, vacsorára, egyéb étkezésre  az otthonukba vagy vendéglőbe családtagokat, barátokat, 

ismerősöket a naplóvezetés két hete alatt? 
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HASZPCF

HSAVAF

HMOTOF

HTELMO1F

HTELMO2F

HTELMOSF

HLEKOA HLEKOV HLEKOF

HTELVEZF

HPTF

32. cégtulajdonú HCTSZGA

HSTSZGV31.
Személy-

gépkocsi

saját tulajdonú HSTSZGA HSTSZGF

30. Motorkerékpár HMOTOA HMOTOV

28.
a saját telefonokból: 

okostelefon
HTELMOSO HTELMOSV

25. Vezetékes telefon HTELVEZA HTELVEZV

27. saját kártyás HTELMO2A HTELMO2V

26.

Mobiltelefon

saját előfizetéses HTELMO1A HTELMO1V

29. céges HTELMO5A

24. Riasztórendszer HRIASA HRIASV HRIASF

21.
hordozható: laptop, 

notebook
HLTA HLTV

20.

Számítógép

asztali PC HASZPCA HASZPCV

HLTF

22.
kézi: netbook, tablet,

PDA
HPTA HPTV

23. Légkondicionáló (beépített, mobil)

19. E-book (e-könyv) olvasó HEKONYVA HEKONYVV HEKONYVF

18. Digitális fényképezőgép HDIGFA HDIGFV HDIGFF

17. Digitális kamera HDIGKA HDIGKV HDIGKF

16. Házimozi berendezés HAZIMOZIA HAZIMOZIV HAZIMOZIF

15. DVD (lejátszó, felvevő) HDVDA HDVDV HDVDF

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

13. Színes televízió, HSZTVA HSZTVV HSZTVF

12.
Szárítógép (nem a mosógéppel 

együtt)
HSAVAA HSAVAV

HAUTMF

10. automata, szárítóval HAMSZA HAMSZV HAMSZF

9.

Mosógép

automata, félautomata HAUTMA HAUTMV

11.
keverőtárcsás 

(hagyományos)
HFATMA HFATMV HFATMF

8. Mosogatógép HMOGAA HMOGAV HMOGAF

7.
kombinált tűzhely 

(villany/gáz)
HKOMBIA HKOMBIV

5.

Tűzhely

gáztűzhely HGAZTA HGAZTV HGAZTF

4. Mikrohullámú sütő HMISVA HMISVV

HKOMBIF

3. Önálló fagyasztógép, fagyasztóláda HFAGYA HFAGYV HFAGYF

6. villanytűzhely HVILLTA HVILLTV HVILLTF

6. TARTÓS FOGYASZTÁSI CIKKEK ÁLLOMÁNYA, DB

Az alábbi eszközökből hány darab van a háztartás tulajdonában?

Hány darab van a 

tulajdonukban?

A naplóvezetés két hete 

alatt vásárolták 

(valamelyiket)?

igen (1)

nem (2)

Ha van a tulajdonában.

Mennyiért vették? 

(Ft)

Ha ezalatt a két hét alatt 

vásároltak.

HMISVF

1.
Hűtő- 

szekrény

egyajtós (mélyhűtővel 

vagy anélkül)
HHUTOA HHUTOV HHUTOF

2.
kombi kétajtós

(hűtő és fagyasztó)
HUFGYA HUFGYV HUFGYF
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1. HS110K

2. GKCSHASZN

a háztartás (1), a cég (2), részben a cég (3) Ha HSTSZGA vagy HCTSZGA>0

3. Saját költségükön mennyiért tankolnak egy átlagos hónapban?  (Ft) BENZINKSG

Ha GKCSHASZN=1,3

1.

2.
HREF

a háztartás bevételéhez?  TAGE=1 és KOR>16

3. Mit gondol, várhatóan tud a háztartásuk pénzt megtakarítani ebben a hónapban? HMEGTAK

igen (1), nem (2) → Ugrás HMINUS-ra!

Ön szerint mekkora összeget? (Ft)

4.

igen (1), nem (2) → Ugrás KULFTAM-ra! HMINUS

Kérjük, becsülje meg a szükséges plussz forrás összegét!  (Ft)

1. KULFTAM

igen (1), nem (2)

1.

2. Az Önök háztartása lecseréli az elhasználódott bútort? 

HD080H

3. Megfelelően tudják a lakásukat fűteni?

4.

5.

6.

Ha nem együtt mennek, akkor is igen a válasz. igen (1), nem (2)

7. GÉPJÁRMŰHASZNÁLATI SZOKÁSOK

HS050H

Megengedhetik-e maguknak, hogy a család valamennyi tagja elmenjen egy hétre pihenni, 

beleértve ebbe a saját nyaralóban vagy barátoknál, rokonoknál töltött pihenést is?   
HS040H

Képes lenne-e az Önök háztartása arra, hogy 70 ezer forintos váratlan kiadást saját forrásaiból 

(hitelfelvétel nélkül) fedezzen?
HS060H

Tudnak-e legalább minden második nap húst fogyasztani (ha vegetáriánusok, akkor azzal 

egyenértékű táplálékot fogyasztani)? 

Miért nincs saját tulajdonú személygépkocsi a háztartásban?       Ha HSTSZGA=üres vagy 0

anyagi okból nem engedhetik meg maguknak (1), egyéb okból (2)

Ki fedezi a gépkocsihasználat költségeit?              

Kérjük, nevezze meg azt a személyt, aki a legnagyobb összeggel járul hozzá

8. JÖVEDELMEK

Kérjük, mondja meg, hogy a naplóvezetés hónapjában mennyi a háztartás összes havi nettó jövedelme! (Ft)

HTONET

HMEGTAKFT

nem fordult elő (0), egyszer előfordult (1), kétszer vagy többször fordult elő (2), 

nincs lakáshitelük (3)
HLTORH

9. KÜLFÖLDRŐL KAPOTT TÁMOGATÁS

Kap-e a háztartás pénzbeli vagy természetbeni támogatást külföldről?

HH050H

igen (1), nem, anyagi okból nem engedheti meg magának (2), nem, egyéb okból (3)

FIXSZ

Mit gondol, kiadásaik fedezéséhez a jövedelmeken túl várhatóan fel kell-e egyéb anyagi forrást használniuk a 

naplóvezetés hónapjában? Például hozzá kell-e nyúlni a megtakarításhoz, vagy folyószámlahitelt, vagy kölcsönt 

kell felvenni?

HMINUSFT

10. A HÁZTARTÁS RELATÍV ANYAGI HELYZETE

Előfordult-e az utóbbi 12 hónapban, hogy pénzhiány miatt nem tudták határidőre befizetni lakáshitelük 

törlesztőrészletét?
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1. HD100K

2. HD110K

3. HD120K

4. HD140K

5. HD150K

6. HD160K

7. HD170K

8. HD180K

9. HD190K

10. HD200K

11. HD210K

12. HD220K

13. HD240K

11. A HÁZTARTÁSBAN ÉLŐ GYERMEKEK RELATÍV ANYAGI HELYZETE 
Akkor kell megkérdezni, ha van a háztartásban olyan személy, aki 1–15 éves

Megengedhetik-e  maguknak, hogy gyermekeiknek minden nap egyszer gyümölcsöt és 

zöldséget adjanak enni? 

igen (1), nem, mert a háztartás nem engedheti meg magának (2), nem egyéb okból (3)

igen (1), nem, mert a háztartás nem engedheti meg magának (2), nem egyéb okból (3)

Megengedhetik-e maguknak, hogy gyermekeik születésnapját, egyéb különleges ünnepnapjait 

megünnepeljék?

Van-e minden gyermeküknek olyan, korának megfelelő kültéri szabadidős tevékenységre 

alkalmas eszköze (pl. kerékpár, gördeszka stb.), amivel játszhat?

Megengedhetik-e maguknak, hogy gyermekeik számára naponta legalább egyszer húst vagy halat 

tartalmazó ételt adjanak enni? Ha vegetáriánusok, azzal egyenértékű  táplálékot.

A tankönyveket ne számítsa be ezek közé!

El tudnak-e menni a gyermekeik nyaralni évente legalább egyszer egy hétre? (pl. táborba, 

nagyszülőkhöz stb.)

igen (1), nem, mert a háztartás nem engedheti meg magának (2), nem egyéb okból (3)

Részt vesznek-e a gyermekeik olyan iskolai kirándulásokon és iskolai eseményeken, amelyekért 

fizetni kell? 

Csak az iskola által szervezett rendezvényeket vegye itt figyelembe!

Van-e olyan megfelelő hely a lakásban, ahol a gyermekeik tanulhatnak és megírhatják a házi 

feladatot?

Olyan helyre gondoljon, amely csendes, és ahol van elég fény.

igen, van (1), nem, nincs (2), nincs iskolás gyermek a háztartásban (3)

igen (1), nem, mert a háztartás nem engedheti meg magának (2), nem egyéb okból (3), 

nincs iskolás gyermek a háztartásban (4)

igen (1), nem, mert a háztartás nem engedheti meg magának (2), nem egyéb okból (3)

igen, minden gyermeknek van (1), nem mindegyik gyermeknek van (2) nem, mert a háztartás nem 

engedheti meg magának (3), nem, egyéb okból (4)

igen (1), nem, mert a háztartás nem engedheti meg magának (2), nem egyéb okból (3)

Van-e a minden gyermeküknek olyan beltéri játéka (pl. társasjáték, építőkocka, számítógépes 

játék stb.), amely korának megfelelő, és amivel játszhat?

igen (1), nem, mert a háztartás nem engedheti meg magának (2), nem egyéb okból (3)

igen (1), nem, mert a háztartás nem engedheti meg magának (2), nem egyéb okból (3)

igen (1), nem, mert a háztartás nem engedheti meg magának (2), nem egyéb okból (3)

Olyan tevékenységre gondoljon, aminek költsége van. Például  pl. sport vagy táncklub, tanfolyam, sporteszköz  

díja, vagy belépődíj, pl. az uszodáé. 

Részt vesznek-e gyermekeik valamilyen rendszeres szabadidős tevékenységben (pl.  sportolnak-e 

csapatban vagy egyénileg, járnak-e ifjúsági szervezetbe stb.)?

Gyermekeik rendszeresen áthívják magukhoz a barátaikat enni vagy játszani?

igen (1), nem, mert a háztartás nem engedheti meg magának (2), nem egyéb okból (3)

Van-e minden gyermeküknek korának megfelelő könyve? 

Megengedhetik-e  maguknak, hogy gyermekeiknek az elhasználódott ruhák helyett újat 

vegyenek? 

Van-e minden gyermeküknek legalább két pár megfelelő méretű cipője, amiből az egyik minden 

évszakban használható?

igen (1), nem, mert a háztartás nem engedheti meg magának (2), nem egyéb okból (3)
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1. Mi az Ön családi állapota? SCSAP

2. Mi az Ön családi állása? SCSAL

3. Mi az Ön legmagasabb befejezett iskolai végzettsége? SBISK

4. Részt vesz-e jelenleg valamilyen hivatalos, iskolarendszerű oktatásban?  STANU

igen, nappali tagozaton (1), igen, nem nappali tagozaton (2), nem (3)

5. Jelenleg milyen iskolarendszerű képzésben vesz részt? PE020H

6. Jelenleg mi az Ön fő gazdasági aktivitása? SGAKT

1. Ingázik-e Ön a munkahelye, iskolája és az otthona között? igen (1), nem (2) Ha SGAKT=1-6, 11, 12 ING

2. Mivel utazik általában? Ha ING=1 INGUT

vonattal (1), távolsági busszal (2), autóval (3), iskolabusszal (4), kerékpárral (5), egyéb (6)

3. Szed-e Ön rendszeresen gyógyszert? igen (1), nem (2) GYOGY

4. Átlagosan mennyit költ gyógyszerekre egy hónapban?  (Ft) GYOGYFT

5. Közgyógyellátásban részesül-e? igen (1), nem (2) KOZGYOGY

6. Dohányzik Ön? igen (1), nem (2) DOHANY

7. Átlagosan mennyit költ dohánytermékekre egy hónapban? (Ft)

8. Kávézik Ön? igen (1), nem (2) KAVE

9. Naponta hány kávét szokott inni? KAVESZAM

DOHANYFT

általános iskola 1-4. évfolyama (1), általános iskola vagy gimnázium 5-8. évfolyama (2), szakiskola (3), 

középiskola (gimnázium vagy szakközépiskola) 9-12. évfolyama (4), középiskola szakképző (13.+) 

évfolyamai (5) felsőoktatási szakképzés (6), főiskola vagy felsőfokú alapképzés (7), egyetem vagy 

felsőfokú mesterképzés (8), doktori (PhD, DLA) képzés (9)

alkalmazásban álló (alkalmi munkás is) teljes munkaidőben (1),  alkalmazásban álló (alkalmi munkás is) 

részmunkaidőben (2), egyéni, társas vállalkozó, illetve segítő családtag teljes munkaidőben (3), egyéni, 

társas vállalkozó, illetve segítő családtag részmunkaidőben  (4), munkanélküli (5), tanuló, diák, szakmai 

gyakorlaton részt vevő (6), nyugdíjas (beleértve a korengedményest is) (7), fogyatékos és/vagy 

munkaképtelen egészségi okból, rokkantsági v. rehabilitációs ellátásban részesülő (8), háztartásbeli, 

illetve családját látja el  (9),  egyéb inaktív (10), közhasznú munkás teljes munkaidőben (11), közhasznú 

munkás részmunkaidőben (12)

2. MINDENNAPI SZOKÁSOK

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 személyi kérdőívet a háztartás minden tagjára vonatkozóan ki kell tölteni!

1. DEMOGRÁFIAI ÉS MUNKAERŐPIACI JELLEMZŐK

nőtlen, hajadon (1), házas (vagy bejegyzett élettárs), házastársával együtt él (2), házas (vagy 

bejegyzett élettárs), házastársával nem él együtt (3), özvegy (4), elvált (5)

Nem jártam iskolába (0), általános iskola 8. évfolyamnál kevesebb (1), általános iskola 8. évfolyama (2), 

szakiskolai (szakmunkásképző iskolai) szakképesítést  igazoló bizonyítvány (3), szakközépiskolai 

szakképesítést igazoló érettségi (4), középiskolai (gimnáziumi, szakközépiskolai) általános érettségi (5), 

középiskolai végzettséget (érettségit) követő képzésben szerzett szakképesítést igazoló bizonyítvány (6), 

iskolai rendszerű felsőfokú (felsőoktatási) szakképzésben szerzett bizonyítvány (7), főiskolai  vagy 

felsőfokú alapképzésben (BA/BsC) szerzett oklevél (8),  egyetemi vagy felsőfokú mesterképzésben 

(MA/MsC) vagy osztatlan képzésben szerzett oklevél (9), tudományos fokozatot igazoló oklevél (PhD, 

DLA) (10)
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1. Megengedheti-e Ön magának, hogy elhasználódott ruhái helyett új ruhákat vegyen? PD020K

igen (1), nem, anyagi okból nem engedhetem meg magamnak (2), nem, egyéb okból (3)

2. PD030K

igen (1), nem, anyagi okból nem engedhetem meg magamnak (2), nem, egyéb okból (3)

3. PD050K

igen (1), nem, anyagi okból nem engedhetem meg magamnak (2), nem, egyéb okból (3)

4. PD060K

igen (1), nem, anyagi okból nem engedhetem meg magamnak (2), nem, egyéb okból (3)

5. Tud-e Ön hetente egy kisebb összeget saját magára költeni? PD070K

igen (1), nem, anyagi okból nem engedhetem meg magamnak (2), nem, egyéb okból (3)

1. MOB

igen (1), nem, anyagi okból nem engedhetem meg magamnak (2), nem, egyéb okból (3)

2. Szokta-e használni az otthoni – helyhez kötött – internetet? Ha INTERNET=1 INTHASZN

igen (1), nem (2)

3. Mire használja az internetet? (10 válasz lehetséges) Ha INTHASZN vagy MOB=1 INTHASZ

böngészés (1), közösségi oldalak (2), zenehallgatás, videónézés (3), cset, csevegés, fórumok (4), 

hivatalos ügyek intézése, pl. ügyfélkapu (5), bankügyletek, átulalások, tranzakciók (6), játékok (7),

internetes fájlmegosztól használata (8), online-vásárlás (9), online-tévézés (10)

4. Milyen gyakran szokott Ön internetezni? INTGYAK

(majdnem) minden nap (1), hetente többször (2), heti egyszer (3), legfeljebb havi néhány alkalommal (4)

nem internetezik (5)

5. Mit gondol Ön általában az internetről? INTVEL

nélkülözhetetlennek tartja (1), nehezen, de kibírja/kibírná nélküle (2), 

viszonylag könnyen megvan/meglenne nélküle (3), tulajdonképpen feleslegesnek tartja (4)

1. ETK1

2. Hány napon étkezett itt összesen a két hét alatt? ETKNAP1

3. Milyen volt az étkezés térítési formája? ETKFORM1

ingyenes (1), kedvezményes (2), teljes árú (3) 

4. ETK2

igen (1), nem (2)

5. Hány napon étkezett itt összesen a két hét alatt? ETKNAP2

6. Volt-e vendégségben ebédre, vacsorára a naplóvezetés két hete alatt? VENDEG

igen (1), nem (2)

7. Hány napon étkezett itt összesen a két hét alatt? VENDEGNAP

3. RELATÍV ANYAGI HELYZET
Azoktól kell megkérdezni, akik 16 évesek, vagy annál idősebbek

5. HÁZON KÍVÜLI ÉTKEZÉS

Étkezett-e Ön az alábbiak közül valahol a naplóvezetés két hete alatt?

munkahelyi menzán, étteremben (1),  iskolai menzán (2),  óvodában (3), bölcsödében (4),

szociális étkezés keretében otthon (5), nem étkezett (6)

Van-e Önnek mobilinternet-hozzáférése? 
Arra gondoljon, amiért fizetnie kell! Az ingyenes WiFi-t ne vegye itt figyelembe!

Étkezett-e Ön munkahelyi ebédidőben étteremben, gyorsétteremben, büfében a naplóvezetés két 

hete alatt?

4. INTERNETEZÉSI SZOKÁSOK
Azoktól kell megkérdezni, akik 12 évesek, vagy annál idősebbek.

Rendelkezik-e Ön két pár megfelelő méretű cipővel, amiből az egyik minden

 évszakban használható?

Megengedheti-e  Ön magának, hogy rokonait vagy barátait havonta legalább egyszer

 vendégül lássa, vagy elmenjen velük vendéglőbe, cukrászdába vagy hasonló helyre? 

Jár-e Ön rendszeresen moziba, színházba, edzésre, illetve részt vesz hasonló 

szabadidős programon?
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1. Volt-e Ön kórházban, szanatóriumban a naplóvezetés két hete alatt?  igen (1), nem (2) TAVKORH

2. Hány napot? Ha TAVKORH=1 TAVKORHNAP

3. UDUL

4. Hány napot?  Ha UDUL=1 igen (1), nem (2) UDULNAP

5. Ebből mennyi volt az egynapos belföldi út, amikor nem aludt ott?
Ha UDUL=1

SZAB

Azokat az utakat vegye itt figyelembe, amelyek során elhagyta lakótelepülését! 

6. Mennyi pénzt költött összesen a belföldi egynapos utazás(ok) során? (ezer forint) SZABFT

Csak a saját kiadásait vegye figyelembe! Ha SZAB>0

7. KONF

Csak olyan utazásra gondoljon, ami egy napig tartott, vagyis nem aludt ott!

8. Hány alkalommal vett részt ilyen egynapos úton?
Ha KONF=1

KONFNAP

9. Mennyi pénzt költött összesen ezeken az utazásokon? (ezer forint)
Ha KONFNAP>0

KONFFT

Volt-e Ön egynapos belföldi üzleti úton, konferencián a naplóvezetés két hete alatt?     

Azokat az utakat vegye itt figyelembe, amelyek során elhagyta lakótelepülését!       igen (1), nem (2)

6. TÁVOLLÉT
A 14 évesnél idősebb személyektől kell megkérdezni, kivéve a kórházi ellátást, amit minden személytől!

Volt-e Ön szabadidős célú úton, vagy rokonlátogatáson a naplóvezetés két hete alatt?  

A belföldi és a külföldi utakat is vegye figyelembe, akkor is, ha csak 1 napig volt távol!        
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1. A kapcsolattartó háztartástag

telefonszáma: HKAPTEL1

telefonszáma: HKAPTEL2

e-mail címe: HKAPEMAIL

2. A kapcsolattartással összefüggő megjegyzések: HKAPEGYEB

3. Összeírói megjegyzések a naplóbetéttel kapcsolatban: HMEGJE

1. Ki vezette a háztartási naplót? KIVEZ

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? KITOLT

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

3. Ha nem vezette minden vásárlás alkalmával a naplót, hány ilyen nap volt? HIANY

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

Megvalósulási kódok: MEGHI

3. MEGVALÓSULÁSI KÓDOK

a felvétel megvalósult ( 10 )

egyértelműen nem azonosítható cím ( 21 )

üres telek, lebontották, romos ház ( 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 )

A következő kérdéseket az összeíró az általa tapasztaltak alapján tölti ki!

2.  A NAPLÓVAL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK

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

elfelejtette folyamatosan vezetni  (1), nem volt otthon (elutazott, nyaralt)   (2), belefáradt 

a naplóvezetésbe  (3), egészségügyi ok  (4), egyéb  (5)

1. A KAPCSOLATTARTÓ HÁZTARTÁSTAG ADATAI, MEGJEGYZÉSEK

neve: KAPNEV
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