
HÁZTARTÁSI KÉRDŐÍV, 2019

HÁZTARTÁSI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS ÉLETKÖRÜLMÉNY ADATFELVÉTEL

(Jövedelmi referencia év: 2018)

H



1 A válaszadó családi és keresztneve SZNEV

(ALÁTÖLTVE, felülírható) 

2 Születési év   (ALÁTÖLTVE, nem írható felül) 

3 Születési hónap     (ALÁTÖLTVE, nem írható felül) 

4 Születési nap 

5 Neme (ALÁTÖLTVE, nem írható felül) 

6 Tagja-e a háztartásnak? (Csak régi háztartásoknál jön fel a kérdés)

Kérjük itt arra gondoljon, hogy a felvétel eszmei időpontjában március 1-jén tagja volt-e a háztartásnak?

igen (1), nem (2) 

7 Követni kell-e? (Régi háztartásoknál nem jön fel a kérdés)

igen (1), nem (2) 

8 A válaszadó családi és keresztneve NTAGSZNEV

9 Születési év NTAGSZEV

10 Születési hónap NTAGSZHO

11 Neme NTAGNEME

férfi (1), nő (2)

12 Hány hónapig élt a háztartásban a 2018-es év során?  NTAGELHO

13 2018 során jellemzően milyen tevékenységet végzett? NTAGFGAKT

dolgozik, jövedelmet biztosító tevékenységet végzett (1), munkanélküli (2), nyugdíjas (öregségi, 

korkedvezményes, özvegyi) (3), egyéb intaktív személy (gyermekgondozási szabadságon levő, tanuló, 

háztartásbeli, egészségügyi vagy egyéb okból nem dolgozott (4)

I. HÁZTARTÁSTAGOK

A következőkben az Ön háztartásában élő személyekre vonatkozóan teszünk fel kérdéseket

SZEV

SZHO

NEME

férfi (1), nő (2)

TAGE

KOV

Ha volt még olyan személy, aki 2018-ban legalább három hónapig a háztartásban élt, és 

2018. december 31-ig elhagyta a háztartás, akkor írja be az adatait az alábbi táblázatba!

SZNAP
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1 Ki fog válaszolni a háztartási kérdőívre? HB070M FIXSZ

2

HGYX

3 HH031M

4 Milyen jogcímen élnek ebben a lakásban? HH021M

5 Él még Önökön kívül másik háztartás ebben a lakásban? igen (1), nem (2) MASIKHT

6 Mekkora a  lakás alapterülete? HD035M

7 Hány szobás a lakás, amelyben élnek? HSZOB

8 Hány szobás a lakás, amelyben élnek? HKSZOB

HSZO

10 Van-e az Önök lakásában külön helységben lévő konyha? igen (1), nem (2) HKONYHA

Itt a külön helységben lévő konyhát értjük, nem a nappali szobával együtt lévő amerikai konyhát! 

11 Ez a konyha nagyobb, mint 4 m
2
? igen (1), nem (2) HKONYHANM

12 Használják étkezésre is a konyhát? igen (1), nem (2) HKONYHAETK

13 Milyen energiahordozót használnak sütéshez, főzéshez? ENERGFOZ

14 Van-e az Önök lakásában?

a) HH081M b) Vízöblítéses WC HH091M

15 FUTMOD

16 ENERG1

ENERG2

II. LAKÁSJELLEMZŐK

nem tudom (-8), nem válaszolok (-9)

a lakás tulajdonosai (1),  a lakás haszonélvezői, illetve a tulajdonos rokona(i) (2),  piaci áron bérelt 

lakás bérlői (3), piaci árnál alacsonyabb áron bérelt vagy szolgálati lakás bérlői  (4), magántulajdonú 

lakás szívességi lakáshasználói (5)

Ha az Önök lakása egyterű, akkor kérjük, becsülje meg, mennyit tesz ki ebből a szobaként használt terület, és az így 

kapott négyzetméter adatok alapján adja meg a szobák számát!

Abban az esetben kell kitölteni, ha több háztartás él a lakásban (MASIKHT=1)

9 Hány szobát használ az Önök háztartása a lakásból? 

Fürdőszoba, zuhany

A 12 m
2
-es vagy nagyobb szobák számát adja meg! 

A 12 m
2
-nél kisebb, félszobák számát adja meg!

Milyen módon fűtik a lakást?

Kérjük, töltse ki az alábbi táblázatot a háztartásban élő személyek egymáshoz fűződő 

kapcsolatáról (a sorban lévő személy, az oszlopban lévő személlyel milyen kapcsolatban 

áll)! 

áram (1), gáz (2), PB vagy tartályos gáz (3), áram-és gáz, kombinált tűzhely (4), tüzifa (5), szén, olaj 

(6), egyéb (7), nincs tűzhelyük (0)

kizárólag a háztartás használatában van 1 db (1), kizárólagos használatban van 2 vagy több (2), más 

háztartással közös használatban 1 db  (3), nincs (0).

Melyik évben költöztek ebbe a lakásba?

gázzal (1), villannyal (2), folyékony vagy szilárd tüzelőanyaggal (szén, fa, olaj, brikett, 

egyéb (3), alternatív erőforrással (nap, talajhő, szél stb.) (4)

Kérjük, hogy amennyiben kétfajta energiahordozót használ fűtésre (pl. gázt és fát), úgy első helyen 

azt jelölje be, amelyiket elsődlegesen használ!

saját maga(1), férj, feleség, bejegyzett élettárs (11), partner, élettárs (12), vér szerinti vagy örökbe 

fogadott fiú-, leánygyermek (21), nevelt, nem vér szerinti, fiú-, lánygyermek (mostohagyermek) (22), 

meny, vő (30), unoka (40), vér szerinti vagy örökbe fogadó szülő (51), mostohaszülő (52), após, anyós 

(60), nagyszülő (70), vér szerinti testvér (81), féltestvér (82), más rokon (90), más nem rokon (95)

távfűtéssel (1), egy épület több lakását fűtő kazánnal (2), egy lakást fűtő készülékkel (cirkó, vegyes 

tüzelésű kazán) (3), egyedi helyiségfűtéssel (4), mobil fűtéssel (hősugárzó, fűtőventilátor stb.) (5), 

nincs fűtés (0)

Mivel fűtenek? (Két válasz lehetséges)
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17 HAERT

18 Mennyi bérleti díjat fizetnek havonta? HH060M

19 HH061M

20

a) A  lakás mennyezete beázik HH041M e) Zajosak a szomszédok, vagy HS170M

 nagy zaj szűrődik be az utcáról

b) A lakás falazata/padlója/alapja HH042M

nedvesedik f) A lakás nem elég világos

c) A lakás nyílászárói rosszak HH043M HS160M

g) Szennyezés, por, 

d) Rossz közbiztonság, vandalizmus HS190M egyéb környezeti probléma
HS180M

21 HINGADO

22 HLAKBIZ

1 Van-e a háztartás használatában vezetékes vagy mobiltelefon? HS070M

2 Van-e a háztartás használatában színes televízió ( LCD, plazma is)? HS080M

3 Van-e a háztartás használatában számítógép (PC, laptop, notebook, netbook, tablet) ? HS090M

A csak játékra alkalmas berendezéseket, mint pl. a play station, nintendo ne számítsa ide!

4 Van-e a háztartás használatában mosógép? HS100M

5 Van-e a háztartás használatában személygépkocsi? HS110M

6 GKSADO

 Ha nincs autójuk, kérem, 0-val jelölje!  nem tudom (-8), nem válaszolok (-9)

nem tudom (-8), nem válaszolok (-9)

nem tudom (-8), nem válaszolok (-9)

igen (1), nem (2)

Véleménye szerint mennyi az Ön(ök) lakásának piaci értéke?

Kérjük válaszát millió forintban adja meg!

Jellemző-e az alábbi problémák bármelyike a lakásra, amelyikben laknak, illetve annak 

lakókörnyezetére? 

Mindenkinek ki kell tölteni, kivéve ha a lakást piaci áron bérlik (HH021M=3)

Mit gondol, mennyi havi bérleti díjat kellene fizetniük a lakásért, 

amelyben laknak, ha azt piaci áron bérelnék?

Ha Önöknek kell ingatlan-, építmény-, telek- vagy kommunális adót 

fizetniük, akkor kérjük, mondja meg, mennyit fizetnek egy évben arra a 

lakásra vonatkozóan, amelyben él(nek)! 

Abban az esetben kell kitölteni, ha a lakást bérlik (HH021M=3,4)

Abban az esetben kell kitölteni, ha a lakást NEM BÉRLŐK lakják (HH021M=1,2,5)

II. LAKÁSJELLEMZŐK (folytatás)

Mennyi gépjárműadót fizetnek egy évben összesen?

Ha Önöknek van lakásbiztosításuk, arra a lakásra, amelyben él(nek), 

mennyit fizetnek ezért egy évben?

III.  TARTÓS FOGYASZTÁSI CIKKEK

van (1), nincs, mert nem engedhetik meg maguknak (2), nincs, egyéb okból (3), 

nem tudom (-8), nem válaszolok (-9)

van (1), nincs, mert nem engedhetik meg maguknak (2), nincs, egyéb okból (3), 

nem tudom (-8), nem válaszolok (-9)

van (1), nincs, mert nem engedhetik meg maguknak (2), nincs, egyéb okból (3), 

nem tudom (-8), nem válaszolok (-9)

van (1), nincs, mert nem engedhetik meg maguknak (2), nincs, egyéb okból (3), 

nem tudom (-8), nem válaszolok (-9)

van (1), nincs, mert nem engedhetik meg maguknak (2), nincs, egyéb okból (3), 

nem tudom (-8), nem válaszolok (-9)
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Sor-

szám

EVOLTE

igen (1), nem (2)

14 Hány forint volt az alábbiakból származó bevételük 2018-ban?                       Ha nem volt ilyen, kérjük nullát (0) írjon be!

nem tudom (-8), nem válaszolok (-9)

nem tudom (-8), nem válaszolok (-9)

Volt Önöknek saját termelésből származó fogyasztásuk 2018-ban? 

igen (1), nem (2) EVOLSAJAT

nem tudom (-8), nem válaszolok (-9)

Egyéb rendszeres segély támogatás (egyháztól, önkormányzattól, 

vagy egyéb szervezettől)
EHRS

Egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás EHEKGYF

IV. HÁZTARTÁSI BEVÉTELEK, JÖVEDELMEK

A következő kérdések a háztartás egészét érintő jövedelmekre kérdeznek rá

Mennyi volt 2018-ban éves szinten a Kód

Kaptak? 

Igen (1), 

Nem (2)

Hány 

gyermek 

után 

kapták?

Hány 

hónapig 

kapták 

2018-ban?

Hány forint volt ennek a teljes éves nettó 

összege 2018-ban?                                                

nem tudom (-8), nem válaszolok (-9)

KAP FO

2
Családi pótlékból hány gyermek után és hány hónapig kapott emelt 

szintűt? 
EMCSP

ID EVF

1 Családi pótlék összege az összes gyermek után? ECSP

Ápolási díj ESAPO

3 Árvaellátás? EARV

5
Települési támogatás (Lakásfenntartási támogatás és 

adósságcsökkentési támogatás)
ETET

4 16 éven aluli személy jövedelme? EJOVGY

Egyéb szociális jövedelmek

6

Egyéb jövedelmek

10 Felvett kamat, osztalék, árfolyamnyereség EFELKOA

9
Egyéb nem rendszeres segély támogatás (egyháztól, 

önkormányzattól, vagy egyéb szervezettől)
EHNRS

7

8

EMEZALLAT

b) növény, növényi termék eladásából a  bevétel összege EMEZNOV

11 Biztosítótól élet-, nyugdíj-, balesetbiztosítás után összeg EBIZ

12 Ingatlanbiztosítás után kártérítés EBIZA

c) mezőgazdasági szolgáltatásból származó bevétel EMEZSZOLG

Mezőgazdasági termelésből származó jövedelem

13

Volt az Önök háztartásának 2018-ban mezőgazdasági tevékenységből, illetve ehhez kapcsolód támogatásból, biztosításból bármilyen 

bevételük/jövedelmük?

Ha EVOLTE=2, ugorjon az EMEZRAF-ra!

17 Kérjük, becsülje meg saját termelésből származó fogyasztásuk éves értékét 2018-ban!
ESAJERT

d) mezőgazdasági biztosításból, kártérítésből származó bevétel összege EMEZBIZT

e) mezőgazdasági támogatásból származó bevétel összege EMEZTAMO

15 Volt-e, és ha igen, hány forint volt az Önök mezőgazdasági ráfordításának teljes éves összege 

2018-ban?  Ha nem volt ilyen, kérjük nullát (0) írjon be!
EMEZRAF

16

Ha EVOLSAJAT=2, ugorjon a HS040M-re!

a) élőállat, állati termék eladásából a bevétel összege
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1 HS040M

 igen (1), nem (2)

2 HS050M

 igen (1), nem (2)

3 HH050M

 igen (1), nem (2)

4 HS140M

nagyon megterhelő ( 1 ), időnként megterhelő ( 2 ), egyáltalán nem megterhelő ( 3 )

5 HS150M

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

Képes lenne az Önök háztartása arra, hogy egy 84 ezer forintos váratlan kiadást saját forrásaiból HS060FIX

 igen (1), nem (2)

8 HD080M

Megfelelően tudják a lakásukat fűteni?

V. ANYAGI DEPRIVÁCIÓ I.

Megengedhetik-e maguknak, hogy a család minden tagja egy hétre pihenni menjen, beleértve  

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

Tudnak legalább minden második nap húst fogyasztani? 

A következőkben néhány olyan kérdést teszünk fel, ami arra irányul, hogy miképpen ítéli meg Ön háztartása anyagi helyzetét

A lakásfenntartás költségei mekkora megterhelést jelentenek az Önök háztartásának?

A lakáshiteleken kívüli törlesztések költségei mekkora megterhelést jelentenek az Önök 

háztartásának?

nagyon megterhelő ( 1 ),  időnként megterhelő ( 2 ), egyáltalán nem megterhelő ( 3 ), nem vonatkozik rá  (nincs a lakáshiteltől 

eltekintve egyéb hitelük)( 4 )

6

nem fordult elő ( 0 ), egyszer előfordult ( 1 ), kétszer vagy többször fordult elő ( 2 ) nem vonatkozik rá ( 3 )

HS021M

b) a lakáshitel-törlesztőrészletét HLTOR e) a hitelre vásárolt termék törlesztőrészletét HLHIT

a) a lakbért HLBER d) valamilyen közüzemi díjat

HLKTR

7

Az Önök háztartása lecseréli az elhasználódott bútort? 

igen (1), nem, anyagi okból nem engedhetik meg maguknak (2), nem, egyéb okból (3)

c) a közös költséget HLKTG f) a pénzkölcsön törlesztőrészletét

 fedezzen?
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Véleménye szerint hogyan tudja fedezni az Önök háztartása a szokásos kiadásokat? HS120M

2 Mit gondol hogyan fog változni háztartásuk pénzügyi helyzete a következő 12 hónapban? MI100M

3

legalsó                                                                     legfelső        nem tudom        nem válaszolok SZINT

4

FGYGY

1

HI010M

2 HI020M

3 HI030M

1

nagyon szűkösen HFT1

szűkösen HFT2

átlagosan HFT3

jól HFT4

nagyon jól HFT5

Kérjük, mondja meg, hova helyezné háztartásuk anyagi helyzetét 1-10-ig terjedő skálán, ahol 1. jelenti a 

legszegényebbet, 10. pedig  a leggazdagabbat!

automatikusan vagy rendszeres alapon újraszámított munkabér (1), a munkaidő, a munkabér vagy a kereset növekedése 

(azonos munkakör mellett) (2), visszatérés a munkába betegség, szülés, szülői szabadság, gyermekgondozás, beteg vagy 

fogyatékkal élő személy gondozása után (3), munkakezdés vagy megváltozott munkakör/munkahely (4), változás a háztartás 

összetételében (5), szociális ellátás növekedése (6), más oka volt (7)

a munkaidő, a munkabér vagy a kereset csökkenése (azonos munkakör mellett), ideértve az önfoglalkoztatást is (ha az nem 

önkéntes) (1), szülés, szülői szabadság, gyermekgondozás, beteg vagy fogyatékkal élő személy gondozása (2), 

megváltozott munkakör/munkahely (3), elveszített munkahely, munkanélkülivé válás, (saját) vállalkozás csődje (4), betegség 

vagy fogyatékosság miatti munkaképtelenné válás (5), válás, élettársi viszony megszűnése vagy más változás a háztartás 

összetételében (6), nyugdíjazás (7), szociális ellátás csökkenése (8), más oka volt (9)

VI. RELATÍV ANYAGI HELYZET 

A következőkben néhány olyan kérdést teszünk fel, ami arra irányul, hogy miképpen ítéli meg háztartása anyagi helyzetét

1

nagy nehézségek árán (1), nehézségek árán (2), kisebb nehézségek árán (3), viszonylag könnyen (4), könnyen (5), nagyon 

könnyen (6)

javul (1), nem változik (2), rosszabbodik (3)

   01...02.....03.....04.....05......06......07......08......09……..10              -8                       -9

Előfordult-e az utóbbi 12 hónapban, hogy pénzhiány miatt nem tudták kiváltani a háztartásukban élő bármelyik 16 év alatti 

gyermeknek az orvos által felírt gyógyszerét?

igen (1),  nem (0), nem vonatkozik rá a kérdés, mert nem élt 16 év alatti gyermek a háztartásban (2)

A JÖVEDELMEK ALAKULÁSA (MODUL)

Hogyan változott a jövedelmük az előző évhez képest? 

Mi volt a növekedés oka? 

VII. JÖVEDELEMELVÁRÁSOK

Véleménye szerint havonta mekkora összegre (nettó) lenne szüksége egy olyan háztartásnak, mint az Önöké ahhoz, hogy a következő 

életszínvonalon megéljenek?

nőtt (1), lényegében nem változott (2), csökkent (3)

Mi volt a csökkenés oka? 

Abban az esetben kell kitölteni, ha növekedett a jövedelme (HI010M=1)

Abban az esetben kell kitölteni, ha csökkent a jövedelme (HI010M=3)
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1 Van lakáshitel törlesztésük arra a lakásra, amelyben élnek?

HLAKHI

2 Kérjük, mondja meg, mennyi lakáshitelt vettek fel! (Ft) HLAKFT

Ha többféle lakáshitelük van, akkor az összes hitel együttes összegét adja meg!     

3 Melyik évben vették fel a hitelt? HLAKEV

Ha több lakáshitelük van, akkor a legnagyobb összegűre gondoljon!          

4 Hány évre vették fel a hitelt? HLAKEVE

Ha többféle lakáshitelük van, akkor a legnagyobb összegűre gondoljon!

5 Együttesen mekkora kamat és kezelési költség terheli ezt a hitelt? (THM%) THM

6 HTORLFT

7

igen, reális veszély (1), nem, nem reális veszély (2), nem tudom megítélni (3) HITUT

8

HPT6

9 Van ehhez kapcsolódó fizetési elmaradásuk?

HPT6_1

10 Igaz-e az Ön háztartására, hogy hitelfelvétel előtt több ajánlatot is összehasonlított?

HPT5_1

11 Van az Önök háztartásában bárkinek magánszemélytől felvett kölcsöne? MAGAN

igen (1), nem (2), nem tudom (-8), nem válaszolok (-9)

12 Mekkora ez a tartozás? (Ft)

nem tudom (-8), nem válaszolok (-9)

VIII. HITEL, ELADÓSODOTTSÁG 

MAGANFT

Mit gondol, reális veszély-e az, hogy a következő 12 hónapban nem tudják időben törleszteni 

jelzáloghitelüket?

Egyéb hitelek

igen, van (1), nem, nincs (2), nem tudom (-8), nem válaszolok (-9)

Van-e Önnek vagy bármely más személynek a háztartásban áruvásárlási hitele, számlahitele, diákhitele vagy más 

hitele?

igen, van (1), nem, nincs (2), nem tudom (-8), nem válaszolok (-9)

Igen, legalább kettő ajánlatot (1), Nem, csak egy ajánlatot vett figyelembe (2),nem tudom (-8), nem 

válaszolok (-9)

Jelzáloghitelek

igen, van (1), nem, nincs (2)  

Mekkora a felvett hitel után fizetendő havi törlesztőrészlet?  (Ft)
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A

Támogatás a mindennapi 

megélhetéshez (TAME)

Pénztámogatás (PENZ)

Nagyértékű támogatás: lakás, 

nyaraló, autó stb. (NTAM)

B C D

Gyermek-, szülő-, feleség- tartás 

(GYTA)

IX. Adott-kapott támogatások

A most következő kérdések arra fognak vonatkozni, hogy kaptak-e Önök másik háztartástól, illetve adtak-e másik háztartásban 

élőknek 2018-ban valamilyen támogatást

Fizetett, vagy kapott-e az 

alábbiak közül?

Fizetett 

igen (1) 

nem (2)

Milyen összegben? (Ft)      

nem tudom (-8), nem válaszolok (-9)

Kapott 

igen (1) 

nem (2)

Milyen összegben? (Ft)              

nem tudom (-8), nem válaszolok (-9)
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Összeíró kódja
OSZKOD

2

3 Cím ismertsége

CISM

4

MEGYE_X

TERUL_X

Település TELNEV_X

5 Út, utca tér megnevezése

6 Jellege: út, utca, tér, sétány, stb.

7 Házszám

8 Épület

9 Lépcsőház

10 Emelet

11 Ajtó

1 Milyen típusú épületben van a lakás?

HH010M

KOZTN_X

X. KÖLTÖZÉS

Meghíúsulás kódja

ismert  (1)

nem ismert (2)

Írja be az új címet!

MEGHI
a háztartás minden tagja belföldre költözött (33)

a háztartás minden tagja külföldre költözött (34)

a háztartás minden tagja meghalt (35)

a háztartás minden tagja intézetbe költözött (36)

a háztartás megszűnt: egyéb (37)

a háztartás megszűnt: nem tudja az okát (38)

összeírási időszak túllépés (81)

1

KOZTJ_X

HSZ_X

különálló családi ház (1), ikerház vagy sorház (2), társasház 10-nél kevesebb lakással (3), társasház 

9-nél több lakással (4), egyéb lakott lakóegység (5)

XI. LAKÁSJELLEMZŐK 

A KÉRDEZŐ TÖLTI KI A HELYSZÍNEN TAPASZTALTAK ALAPJÁN

LH_X

EM_X

AJTO_X

EP_X

Ha MEGHI=33 ugorjon a CISM-re
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