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HÁZTARTÁSI KÉRDŐÍV, 2016

(Jövedelmi referencia év: 2015)

Központi Statisztikai Hivatal

HÁZTARTÁSI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS ÉLETKÖRÜLMÉNY ADATFELVÉTEL



1 A válaszadó családi és keresztneve    (ALÁTÖLTVE, felülírható) SZNEV

2 Születési év   (ALÁTÖLTVE, nem írható felül) 

3 Születési hónap     (ALÁTÖLTVE, nem írható felül) 

4 Neme (ALÁTÖLTVE, nem írható felül) 

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

igen (1), nem (2) 

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

igen (1), nem (2) 

7

8 A válaszadó családi és keresztneve    (ALÁTÖLTVE, felülírható) SZNEV

9 Születési év   (ALÁTÖLTVE, nem írható felül) 

10 Születési hónap     (ALÁTÖLTVE, nem írható felül) SZHO

11 Neme (ALÁTÖLTVE, nem írható felül) NEME

férfi (1), nő (2)

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

igen (1), nem (2) 

13 Hány hónapig élt a háztartásban a 2015-es év során?  

14 2015 során jellemzően milyen tevékenységet végzett?

SZEV

I. HÁZTARTÁSTAGOK

A következőkben az Ön háztartásában élő személyekre vonatkozóan teszünk fel kérdéseket

NEME

férfi (1), nő (2)

TAGE

SZEV

SZHO

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)

ELHO

FGAKT

KOV

Ha az előzőeken kívül volt olyan személy, aki 2015-ben legalább három hónapig a 

háztartásban élt, és 2015. december 31-ig elhagyta a háztartás, akkor írja be az adatait az 

alábbi táblázatba!

CSELTAG
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1 Ki fog válaszolni a háztartási kérdőívre? HB070M

2 HEPEV

3 Miből készült a lakás külső falazata? FALA

4 HH031M

5 Milyen jogcímen élnek ebben a lakásban? HH021M

6 Melyik háztartástag jogcímén laknak ebben a lakásban?  

HB090M

7 Él még Önökön kívül másik háztartás ebben a lakásban? MASIKHT

igen (1), nem (2) 

8 Mekkora a  lakás alapterülete? HD035M

9 Hány szobás a lakás, amelyben élnek? HSZOB

10 Hány szobás a lakás, amelyben élnek? HKSZOB

Kérjük, itt a 12 m2-nél kisebb, félszobák számát adja meg! 

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

13 Mennyi bérleti díjat fizetnek havonta? HH060M

14 HH061M

15 Vannak-e a lakásban az alábbiak

a) Villanyvilágítás: van (1), nincs (2) HVILLA e) HH081M

b) Gáz: HLGAZ

c) Vezetékes víz:  van (1), nincs (2) HFVIZ f) Vízöblítéses WC HH091M

d) Szennyvízelvezetés: HSZENY

1900 előtt (1), 1900-1944 (2), 1945-1959 (3), 1960-1969 (4), 1970-1979 (5), 1980-1989 (6), 1990-

1999 (7),  1999 után (8), nem tudom (-8), nem válaszolok (-9)

II. LAKÁSJELLEMZŐK

tégla, kő, kézi falazóelem (1),  közép- vagy nagyblokk, öntött beton (2),   panel (3),  vályog, 

alapozással (4),  vályog, alapozás nélkül (5), fa (6), egyéb (7)

FIXSZ

FIXSZ

FIXSZ

Kérjük, itt a 12 m2-es vagy nagyobb szobák számát adja meg! 

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

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

szívességi lakáshasználói (5), szolgálati lakás használói (6)

kizárólag a háztartás használatában van 

1 db (1), kizárólagos használatban van 2 

vagy több (2), más háztartással közös 

használatban 1 db  (3). nincs (0).

vezetékes (1),  palackos (2),

tartályos (3), nincs (0)

HSZO

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

amelyben laknak, ha azt piaci áron bérelnék?

   HB080M

Fürdőszoba, zuhany

Csak abban az esetben kell kitölteni, ha a lakást NEM BÉRLŐK lakják (HH021M=1,2,5,6)

Kérjük, nevezze meg saját lakás esetén azt, aki a tulajdonos, vagy ki a haszonélvező, illetve a 

tulajdonos rokona! Bérlakás esetén azt, a személyt válassza ki, aki a lakást bérli. Két személyt 

tud megnevezni.

11

kizárólag a háztartás használatában van 

1 db (1), kizárólagos használatban van 2 

vagy több (2), más háztartással közös 

használatban 1 db  (3). nincs (0).

Hány szobát használ az Önök háztartása a lakásból? 

közcsatornába (1), 

házicsatornába  (2), nincs (0)

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

Melyik évben költöztek ebbe a lakásba?

Mikor épült az Ön(ök) lakása/háza?

nem tudom (-8), nem válaszolok (-9)

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

Csak abban az esetben kell kitölteni, ha a lakást bérlik (HH021M=3,4)
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16 FUTMOD

17 ENERG1

ENERG2

18 Mi szolgáltatja a folyó meleg vizet? HD010M

19

igen (1), nem (2)

a) A  lakás mennyezete beázik HH041M e) Zajosak a szomszédok, HS170

b) A lakás falazata/padlója/alapja HH042M

nedvesedik

c) A lakás nyílászárói rosszak HH043M d) A lakás nem elég HS160

világos

d) Rossz közbiztonság, vandalizmus HS190 e) Szennyezés, por, HS180

20 HH061M

21 HLAKBIZ

22 Fizetnek-e Önök közös költséget? KOZOSKF

igen (1), nem (2) Ha KOZOSKF=2, ugorjon a HREZSI2-re!

23 Mennyi közös költséget fizetnek egy átlagos hónapban? HREZSI1

24

25 Mekkora az Önök villanyszámlája egy átlagos hónapban? HREZSI2

26 Mekkora az Önök gázszámlája egy átlagos hónapban? HREZSI3

27 HREZSI4

28 Mennyit fizetnek távfűtésre egy átlagos hónapban? HREZSI5

29 HREZSI6

30 Mennyi fizetnek Önök szemétszállítási díjként? HREZSI7

31 HREZSI8

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)

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

lakókörnyezetére? 

víz- és csatornadíj (1), távfűtés (2), egyéb fűtés (3), szemétszállítási díj (4), karbantartási költség 

(5), egyiket sem(6)

Ha Önöknek kell ingatlanadót fizetniük, akkor kérjük, mondja meg, 

mennyit fizetnek egy évben arra a lakásra vonatkozóan, amelyben 

él(nek)!

II. LAKÁSJELLEMZŐK (folytatás)

távfűtés (1),  egy épület több lakását fűtő kazán (2),  villanybojler (3), cirkó,  gázbojler (4), 

egyéb (5), nincs melegvíz (0)

nem tudom (-8), nem válaszolok (-9)

vagy nagy zaj szűrődik be az 

utcáról

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

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

egyéb környezeti probléma

Ha  Önök szénnel, fával, brikettel, vagy koksszal (is) fűtenek, 

mennyit fizetnek erre a fűtéstípusra  egy átlagos hónapban? 

Ha Önök fizetnek karbantartási költséget, kérjük, mondja meg 

ennek összegét!

Milyen összegű víz és csatorna díjat fizetnek Önök egy átlagos 

hónapban?

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

mennyit fizetnek ezért egy évben?

KOZOSTAR

Mivel fűtenek? (Két válasz lehetséges)

Milyen módon fűtik a lakást?

Kérjük, mondja meg, az alábbi tételek közül melyeket tartalmazza az Önök közös 

költsége?  (Több válasz is lehetséges)

nem tudom (-8), nem válaszolok (-9)
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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 személyi számítógép? HS090M

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)

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)

III.  TARTÓS FOGYASZTÁSI CIKKEK

Mennyi gépjárműadót fizetnek egy évben összesen?

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

12 EVOLTE

igen (1), nem (2)

13 Hány forint volt az alábbiakból származó bevételük 2015-ben?                       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 2015-ben? 

igen (1), nem (2) EVOLSAJAT

nem tudom (-8), nem válaszolok (-9)

EMEZSZOLG

KAP

EARV

ELFEONK

b)

a)

EMEZNOVnövény, növényi termék eladásából a  bevétel összege

élőállat, állati termék eladásából a bevétel összege EMEZALLAT

Hány 

gyermek 

után 

kapták?

16 éven aluli személy jövedelme? EJOVGY

FO

Családi pótlék összege az összes gyermek után?

Családi pótlékból hány gyermek után és hány hónapig kapott emelt 

szintűt
2
? 

Mennyi volt 2015-ben éves szinten a

EMCSP

Kaptak? 

Igen (1), 

Nem (2)

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

összege 2015-ben?  Ha nem volt ilyen, kérjük nullát (0) írjon be!

Hány forint volt ennek a teljes éves 

összege 2015-ben?                                                

Nem tudom (-8), Nem válaszolok (-9)

Árvaellátás?

4

Kód

1

Hány 

hónapig 

kapták 

2015-ben?

5
Lakásfenntartási támogatás, adósságcsökkentési-támogatás vagy 

lakáscélú-támogatás
ELFE

d)

15

14

c)

mezőgazdasági biztosításból, kártérítésből származó bevétel összege

mezőgazdasági szolgáltatásból származó bevétel

Ebből mennyi támogatást kaptak az önkormányzattól?

EMEZBIZT

IV. HÁZTARTÁSI BEVÉTELEK, JÖVEDELMEK

Mezőgazdasági termelésből származó jövedelem

10

ECSP

2

3

11

EVFID

16 Kérjük, becsülje meg saját termelésből származó fogyasztásuk éves értékét 2015-ben!
ESAJERT

Egyéb szociális jövedelmek

e) EMEZTAMOmezőgazdasági támogatásból származó bevétel összege

EFELKOA

6

7
Egyéb jogcímen jövedelem, támogatás, segély egyháztól, 

önkormányzattól, vagy egyéb szervezettől
EEJO

EBIZBiztosítótól élet-, nyugdíj-, balesetbiztosítás után összeg

8 Ebből mennyit kaptak az önkormányzattól? EEJOONK

9 Felvett kamat, osztalék, árfolyamnyereség

A következő kérdések a háztartás egészét érintő jövedelmeket érintik

Ha EVOLTE=2, ugorjon az EMEZFAR-ra!

Ha EVOLSAJAT=2, ugorjon a HS040M-re!

Volt az Önök háztartásának 2015-ben mezőgazdasági tevékenységből, illetve ehhez kapcsolód támogatásból, biztosításból 

bármilyen bevételük/jövedelmük?

Ingatlanbiztosítás után kártérítés EBIZA
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1 HS040

 igen (1), nem (2)

2 HS050

 igen (1), nem (2)

3 HH050

 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?

7 FGYGY

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

Képes lenne az Önök háztartása arra, hogy 70 ezer forintos váratlan kiadást saját forrásaiból fedezzen? HS060

 igen (1), nem (2)

9 HD080M

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

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

12

legalsó                                                                     legfelső        nem tudom        nem válaszolok SZINT

1

nagyon szűkösen HFT1

szerényen HFT2

átlagosan HFT3

jól HFT4

nagyon jól HFT5

6

HLBER valamilyen közüzemi díjata lakbérta)

A lakásfenntartás költségei mekkora megterhelést jelentenek az Önök háztartásának?

A lakáshiteleken kívüli törlesztések költségei mekkora megterhelést jelentenek az Önök 

a pénzkölcsön törlesztőrészletét

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

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

legszegényebbet, 10. pedig  a leggazdagabbat!

HLTOR

HLKTG

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

háztartásának?

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

következő életszínvonalon megéljenek?

javul (1), nem változik (2), rosszabbodik (3), nem tudom (4)

a hitelre vásárolt termék törlesztőrészletétb)

nagy nehézségek árán (1), nehézségek árán (2), kisebb nehézségek árán (3), viszonylag 

könnyen (4), könnyen (5), nagyon könnyen (6)

e)

VI. JÖVEDELEMELVÁRÁSOK

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

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

V. RELATÍV ANYAGI HELYZET 

HLKTR

d) HS021M

Megengedhetik-e maguknak, hogy az egész család együtt egy hétre pihenni menjen, beleértve  

Tudnak legalább minden második nap húst fogyasztani? 

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

lakáshiteltől eltekintve egyéb hitelük)( 4 )

a lakáshitel-törlesztőrészletét

10

Megfelelően tudják a lakásukat fűteni?

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?

Az Önök háztartása lecseréli az elhasználódott bútort? 

HLHIT

c) a közös költséget

8

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

f)
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1 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

HITUT

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

8 Fizetnek-e a lakott lakásukon kívül másik ingatlanra jelzálog-hitelt? HLAKHIE

igen (1), nem (2)

9 Kérem, mondja meg, rendelkeznek-e a következő hitelek valamelyikével,

illetve van ezeknél törlesztés-elmaradásuk?

Személyi kölcsön SZEMK ESZEMK

Autóvásárlási hiteltartozás, lízingdíj MI0521M EMI0521

Lakásfelújítási, bútorvásárlási vagy más hasonló kölcsön MI053M EMI053

Más áruvásárlási kölcsön, lízingdíj MI0522M EMI0522

Diákhitel MI055M EMI055

Minden más, egyéb (hitelintézeti, munkáltatói stb.) hitel EGYEBH EEGYEBH

Egyéb típusú hitelek

Van-e az alábbi 

hitelük?

Ha HLAKHI=0, ugorjon a HLAKHIE-re!

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

törleszteni jelzáloghitelüket?

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

Van jelenleg  

törlesztési 

elmaradásuk?

nem tudom (-8), nem 

válaszolok (-9)

nem tudom (-8),          

nem válaszolok       

(-9)

A most következő kérdések a hiteltartozásokra fognak vonatkozni.

VII. ELADÓSODOTTSÁG 

Jelzáloghitelek

Van lakáshitel törlesztésük arra a lakásra, amelyben élnek?

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

Mekkora a felvett hitel után fizetendő havi törlesztőrészlet?  

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

11 Van azon jelenleg tartozás? MI020M

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

MI030M

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

13 MI040M

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

14 Van az Önök háztartásában bárkinek magánszemélytől felvett kölcsöne? MAGAN

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

15 Mekkora ez a tartozás?

nem tudom (-8), nem válaszolok (-9)

MAGANFT

Rendelkezik-e a háztartás bármely tagja hitelkártyával, vagy olyan ügyfélkártyával, 

amelyhez hitelkeret kapcsolódik?

Volt-e bármelyiken az elmúlt 3 hónap során - pénzhiány miatt - kiegyenlítetlen 

tartozás?

Ha MAGAN=2, ugorjon az AGYTA-ra!

Magánszemélytől felvett kölcsön

Rendelkezik-e a háztartás bármely tagja folyószámlához kapcsolódó 

hitelkerettel?
10

Hitelkerethez, hitelkártyához kapcsolódó tartozások 

Ha MI030M=2, ugorjon a MAGAN-ra!

HKERET

Ha HKERET=2, ugorjon a MI030M-re!

12
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A

Képes volna-e az Önök háztartása arra, hogy egy váratlan, nagyobb összegű kiadást a saját forrásaiból HS060M

fedezzen?

 igen (1), nem (2) Ha HS060M = 2, ugorjon a HC040-re!

2

VIII. Adott-kapott támogatások

Fizetett 

igen (1) 

nem (2)

Kapott 

igen (1) 

nem (2)

Milyen összegben? (Ft)                nem 

tudom (-8), nem válaszolok (-9)

Fizetett, vagy kapott-e az 

alábbiak közül?

Milyen összegben? (Ft)                nem 

tudom (-8), nem válaszolok (-9)

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

élőknek 2015-ben valamilyen támogatást.

DB C

Pénztámogatás (PENZ)

Támogatás a mindennapi 

megélhetéshez (TAME)

Gyermek-, szülő-, feleség- 

tartás (GYTA)

Nagyértékű támogatás: lakás, 

nyaraló, autó stb. (NTAM)

1

HS060FTMekkora összegig?
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1 HC040

2 HC050

igen (1), nem (2)  Ha HC050=2, ugorjon a HC100M-re!

3 A gyermekintézményi ellátás (fokozottabb) nem igénybevételének mi a fő oka? HC060

4                    HC100M

igen (1), nem (2)

5 HC100

6 Vett igénybe egészségügyi ellátásokat az elmúlt egy évben az Ön háztartása? HC160

igen (1), nem (2) Ha HC160=2, ugorjon a HC190-re!

7 HC170

igen (1), nem (2)

8 Milyen mértékben képes arra, hogy megfizesse az egészségügyi ellátásokat? HC180

9 HC190

igen (1), nem (2)

10 HC200

igen (1), nem (2) Ha HC200=2, ugorjon a HC240-re!

11 HC210

12 HC220

igen (1), nem (2) Ha HC220=2, ugorjon a HC240-re!

13 HC230

14 HC240

igen (1), nem (2)

15 HC250

nem engedheti meg magának (1), a rászoruló nem kíván ilyen szolgáltatást igénybe venni (2), ilyen 

szolgáltatások nem állnak rendelkezésre (3), az igénybe vehető szolgáltatás nem megfelelő színvonalú (4), 

egyéb ok (5)

Az Ön háztartásában él jelenleg olyan személy, aki részt vesz iskolarendszerű 

oktatásban? 

heti 10 óránál kevesebb (1), heti legalább 10, legfeljebb 20 óra (2), heti legalább 20 óra (3) 

gondozásban részesül(nek)? 

gyermekgondozási szolgáltatásokért? 

Él-e jelenleg olyan személy az Ön háztartásukban, aki hosszan tartó fizikai, 

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

(5), nagyon könnyen (6)

Fizetett az egészségügyi ellátásokért az elmúlt egy évben az Ön háztartása? 

szakképzett gondozásért? 

értelmi/szellemi betegség,  fogyatékosság vagy idős kor miatt otthoni gondozásra szorul?

Mi a legfőbb oka annak, hogy nem tudnak igénybe venni (több) otthoni

Nagy nehézségek árán (1), Nehézségek árán (2), Kisebb nehézségek árán (3), Viszonylag könnyen (4), Könnyen 

(5), Nagyon könnyen (6)

IX. MODUL (Háztartási kérdések) 

Megengedhető-e az Ön háztartása számára, hogy fizessen a

A következő kérdések a gyermekellátási szolgáltatások költségeire vonatkoznak

nem engedheti meg magának (1), nincs hely (2), van hely, de nem a közelben (3), van hely, de a 

nyitvatartási idő nem felel meg (4), van hely, de a szolgáltatás nem megfelelő színvonalú (5), egyéb 

okok (6)

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

könnyen (5), nagyon könnyen (6), nincs költsége az iskolarendszerű oktatásnak (-4), a háztartásban 

senki nem vesz részt iskolarendszerű oktatásban (-5)

Szeretne igénybe venni vagy a jelenlegitől nagyobb mértékben igénybe 

Milyen mértékben engedheti meg, hogy fizessen az iskolarendszerű oktatásért? 

venni gyermekgondozási szolgáltatásokat? 

Fizet a szakképzett otthoni gondozásért? 

Milyen mértékben engedheti meg magának, hogy fizessen az otthoni

Ez(ek) a személy(ek), aki(k) otthoni ellátást igényel(nek), szakképzett 

A szakképzett otthoni gondozás hetenként hány órát ölel fel? 

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

könnyen (5), nagyon könnyen (6), nem merült fel egészségügyi ellátással kapcsolatos költség a 

háztartásban (-4)

szakképzett gondozást? 

otthoni gondozást?

Ha HC240=2 vége a fejezetnek.

Ha HC190=2, ugorjon a fejezet végére!

Az Ön háztartásában él olyan személy, aki igényelne (több) szakképzett
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1 Az épület környezetének lakóövezeti jellege: HEKLJ

2 Milyen típusú épületben van a lakás? HH010

3 Az épület, amelyben a háztartás által lakott lakás van, milyen állagú? HLAKA

kiváló (frissen épített, felújított) (1), jó (2), kielégítő (3), leromlott állapotú (4)

X. LAKÁSJELLEMZŐK 

A KÉRDEZŐ TÖLTI KI A HELYSZÍNEN TAPASZTALTAK ALAPJÁN

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

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

hagyományos városias beépítésű (1), lakótelep (2), társasházi és villanegyed (3), családi házas

lakóövezet (4), falusias jellegű lakóövezet (5), üzemi, ipari terület (6), külterület (7), szociális

szempontból nem megfelelő lakóövezet (8), egyéb (9)
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