Módszertani leírás a 2008. I. negyedévi „Ingázás és külföldi munkavállalási szándék”
című kiegészítő felvételhez
Az alapfelvétel jellemzői
A Központi Statisztikai Hivatal a lakosság gazdasági aktivitásának – foglalkoztatottságának
és munkanélküliségének – vizsgálatára 1992-ben vezetett be egy magánháztartásokra
kiterjedő reprezentatív felvételt, az ún. munkaerő-felmérést (MEF). Az adatgyűjtés célja,
hogy a gazdasági aktivitást, a foglalkoztatottság és a munkanélküliség alakulását a
nemzetközi statisztikai ajánlásoknak megfelelően, a mindenkori munkaügyi szabályozástól,
illetve annak változásától függetlenül, a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) fogalmait
felhasználva figyelje meg.
A magyar munkaerő-felmérés a vizsgált népességet egy meghatározott időszakban, az ún.
vonatkozási héten végzett tevékenység alapján sorolja a következő két főcsoportba:
– gazdaságilag aktívak (a rendelkezésre álló munkaerő, azok a személyek, akik foglalkoztatottként vagy munkanélküliként megjelentek a munkaerőpiacon) és
– gazdaságilag nem aktívak (inaktívak).
A felvételben használt fogalmak az ILO ajánlásait követik. Ennek megfelelően
foglalkoztatottnak tekintendő mindenki, aki a vonatkozási héten legalább 1 óra, jövedelmet
biztosító munkát végzett, vagy munkájától csak átmenetileg (szabadság, betegség stb. miatt)
volt távol.
Jövedelmet biztosító munkának számít minden olyan tevékenység,
–
amely pénzjövedelmet eredményez,
–
amely természetbeni juttatást biztosít,
–
amelyet esetleg egyéb, később realizálható jövedelem érdekében végeztek,
–
amelyet, mint segítő családtagok végeztek a háztartáshoz tartozó gazdaság,
vállalkozás jövedelmének növelése érdekében.
A munkaerő-felmérés mintája többlépcsős, rétegzett minta, amely kialakításánál a
rétegképző ismérvek a következők voltak: földrajzi egységek, települések nagysága szerinti
kategóriák, lakóövezetek. Ez utóbbiak a mintában a következő aggregátumok formájában
jelennek meg: belterületek, egyéb belterületek, külterületek. A mintában alkalmazott
egyszerű, rotációs eljárás szerint bármely háztartás, amely valamilyen időpontban belép a
mintába, hat egymást követő negyedévben szolgáltat adatokat, majd végleg elhagyja azt. A
munkaerő-felmérés negyedéves mintája három havi részmintát tartalmaz. A mintába került
lakásokban minden háztartásról és minden 15–74 év közötti személytől kérünk gazdasági
aktivitásukra vonatkozó információt. A munkaerő-felmérés negyedéves mintája mintegy
38 000 háztartást és 68 000 személyt tartalmaz.
Az egyes népességcsoportok létszáma a munkaerő-felmérés mintájából teljeskörűsítéssel
számítódik a mintában megfigyelt értékek megfelelő súllyal történő szorzása és összegezése
után. A teljeskörűsítéshez szükséges súlyok, illetve felszorzó tényezők meghatározása két
lépésben történik. Először a minta 275 rétegére vonatkozóan készülnek el az elsődleges
súlyok, majd korrekciós eljárás során – amire a meghiúsulások torzító hatásának mérsékelése
miatt van szükség – az ún. korrigált súlyok.
A korrekciós eljárásban kulcsfontosságú szerepet játszanak a továbbszámított népesség- és
lakásszámok. Ez 2002-től a 2001. évi népszámlálásból származó információ felhasználásával
továbbvezetett, előre jelzett (az adott időszakra vonatkozó) adat.
A munkaerő-felmérés mintájának hibaszámítása linearizált jackknife-módszerrel történik.
Azért, hogy a felhasználók érzékeljék, hogy az egyes táblázatokban szereplő
létszámadatokhoz milyen nagyságrendű mintavételi hiba tartozik, mellékelünk egy áttekintő
táblázatot, melyből látható a foglalkoztatottak különböző nagyságú létszámhoz tartozó
mintavételi hiba becsült nagysága.
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Áttekintő táblázat a negyedéves mintavételi hiba alakulásáról a foglalkoztatottak
létszámának függvényében, 95%-os megbízhatósági szinten1, 2

Foglalkoztatottak
létszámadata
mintavételi hibája
3 977
2 233
4 065
2 281
4 226
2 326
4 746
2 479
4 837
2 528
5 195
2 792
5 257
2 773
5 313
2 792
8 000
4 578
10 000
4 656
20 000
4 971
30 000
5 220
40 000
5 436
50 000
5 630
75 000
6 056
100 000
6 429
125 000
6 768
150 000
7 082
175 000
7 378
200 000
7 660
225 000
7 930
250 000
8 190
275 000
8 441
300 000
8 685
350 000
9 155
400 000
9 604
450 000
10 036
500 000
10 454
600 000
11 256
700 000
12 022
800 000
12 758
900 000
13 471
1 000 000
14 164
1 200 000
15 500
1 400 000
16 786
1 600 000
18 030
1 800 000
19 240
2 000 000
20 423
2 500 000
23 281
3 000 000
26 030
3 500 000
28 698
4 000 000
31 301
4 500 000
33 851
5 000 000
36 356
5 500 000
38 824

1

A táblázat szerint pl. egy 20 000-es foglalkoztatotti létszámhoz tartozó 95%-os valószínűségi szintű
konfidencia intervallum közelítőleg 20 000–4971, 20 000+4971.
2
A munkaerő-felvétel 2007. évi felvétele alapján.
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A kiegészítő felvétel jellemzői
2008. I. negyedévben „Ingázás és külföldi munkavállalási szándék” címmel kapcsolódott
kiegészítő felvétel a Munkaerő-felmérés adatgyűjtéséhez. A kiegészítő kérdőív a Munkaerőfelmérés mintájába kijelölt háztartásoknál az alapfelvétellel egyidőben került lekérdezésre.
Amennyiben egy háztartásnál az alapfelvétel valamilyen oknál fogva meghiúsult, kiegészítő
kérdőívet sem kellett kitölteni. További meghiúsulást jelentett, ha a háztartás tagjai a
munkaerő-felmérés kérdéseire válaszoltak, a kiegészítő felmérés kérdőíveinek válaszai
azonban – a kiegészítő kérdőív megválaszolásának megtagadása miatt – nem voltak
megszerezhetők a kikérdezési hét folyamán. A kiegészítő kérdőív részleges megválaszolása
nem volt lehetséges.
2008. I. negyedévben a munkaerő-felmérés során megkérdezett 15–64 évesek 3,1%-a nem
válaszolt a kiegészítő kérdőívre, ezen belül a foglalkoztatottak körében 2,3%-os volt a
meghiúsulás. A megvalósult interjúk 46,8%-a harmadik személy, azaz a család más tagjának
megkérdezésével készült. Az ún.”proxy” interjúk aránya a foglalkoztatott népesség körében,
ill. a fiatalabb korcsoportokra vonatkozóan volt a legmagasabb (foglalkoztatottak: 47,4%;
munkanélküliek: 43,6%; inaktívak: 46,5%; 15–29 évesek: 66,5%; 30-49 évesek: 41,8%;
50–64 évesek: 34,5%).
A kiegészítő felvétel megtagadása miatt jelen kiadvány adatai eltérnek a 2008. I. negyedévre
publikált alapfelvételből származó adatoktól. A különböző dimenziók mentén készített
táblázatokban nem jelöltük külön az ebből adódó eltéréseket.
A közölt abszolút számok ugyanazon aggregátumaiban a súlyozásból és az összegzésből
adódóan néhány fős eltérések lehetnek. A megoszlási viszonyszámok kerekítése
elektronikusan – egyedi korrekció nélkül – történt, ezért a részadatok összege nem mindig
egyezik meg az összesített adatok megjelenített kerekített értékeivel.
A táblázatokban alkalmazott jelölések:
– nincs adat, a megfigyelt statisztikai jelenség nem fordul elő (az elvileg ebből az adatból
képzett viszonyszámnál a megfelelő cellában ugyanez a jelölés szerepel;
.. az adott cellában szereplő érték az alacsony mintaelemszám miatt nem publikálható;

A kiegészítő felvételben használt fogalmak magyarázata
Az Ingázás c. felvétel a MEF kiegészítő felvétele, így az abból nyert információk elsősorban
az alapfelvételből rendelkezésre álló munkaerő-piaci jellemzők kiegészítésére szolgálnak.
Ebből következően a kiegészítő felvétel fogalmai, meghatározásai az alapfelvételben
meghatározottakkal vannak összhangban, és a népszámlálások fogalmaitól némileg
eltérhetnek.
Lakóhely: az a közigazgatási terület, amely a munkaerő-felmérés mintájába kijelölt cím
települése. Ez a település minősül a felvétel szempontjából az adott címen összeírt, a háztartás
tagjai közé felvett személyek lakóhelyének, függetlenül attól, hogy munkavállalás céljából
esetlegesen másik – nem otthonnak tekintett – lakcímük is létezik.
Munkahely: az a közigazgatási terület (város, község), ahol a foglalkoztatott ténylegesen
dolgozik.
Változó munkahely: csak ingázás esetén értelmezendő, vagyis amennyiben a lakóhely és a
munkahely települése nem azonos. Legfőbb jellemzője, hogy a munkavállaló nem tud
munkahelyként konkrét települést megjelölni, a munkahely települése egyértelműen nem
meghatározható, a munkavégzés jellegéből adódóan egyetlen településhez sem köthető.
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Azt, hogy a foglalkoztatottak közül ki minősül ingázónak, a lakóhely, illetve a munkahely
szerinti település egyezősége vagy különbözősége határozza meg.
„Helyben lakó és dolgozó”-nak számítanak azok a munkavállalók, akik esetében a
munkahely, ill. lakóhely települése egybeesik, vagyis azok, akik lakóhelyük közigazgatási
határán belül helyezkednek el alkalmazottként, létesítenek egyéni vagy társas vállalkozói
tagsággal járó jogviszonyt, ill. utóbbiak segítő családtagjai.
Az „otthon dolgozó”-k a helyben lakók és dolgozók speciális csoportját képezik, a
táblázatokban azonban külön kategóriaként szerepelnek. Az egyéb helyben dolgozóktól azért
kell mindenképpen megkülönböztetni őket, mert rájuk – mivel jövedelemszerző
tevékenységüket otthonukban végzik –, munkába járással kapcsolatos terhek nem
nehezednek.
„Ingázó”-nak számítanak azok a munkavállalók, akik esetében a munkahely, ill. lakóhely
települése nem esik egybe, akik nem ugyanazon a településen dolgoznak, mint ahol laknak,
vagyis azok, akik lakóhelyük közigazgatási határán kívül vállalnak munkát.
„Napi ingázó”-nak minősülnek azok a foglalkoztatottak, akik nap, mint nap lakóhelyük
közigazgatási határát átlépve járnak más településre dolgozni. A naponta ingázók a
lakóhelyük szerinti település oldaláról más településre eljárók, a munkahely szerinti település
oldaláról pedig más településről bejárók.
„Huzamos ingázó”-nak azokat tekintjük, akik ugyancsak lakóhelyüktől eltérő településen
dolgoznak, azonban családjuktól távol élnek, csak időközönként – hetente, havonta, vagy még
ritkábban – járnak haza, bérelt lakásban vagy házban laknak, egyedül vagy többedmagukkal.
„Változó munkahellyel rendelkező”-nek azokat az ingázókat tekintjük, akik esetében a
lakóhely és a munkahely települése nem azonos, ugyanakkor a munkahely a munkavégzés
jellegéből adódóan egyetlen településhez nem köthető.
Közlekedésre fordított idő: az a percekben megadott időmennyiség, amely általában,
jellemzően a munkahely és a lakás közötti oda- és visszaút megtételéhez szükséges. Mindazt
az időt számításba kell venni, amit a munkavállaló a lakásától a munkahelyéig és onnan
vissza, a lakásáig megtett út során gyaloglással, utazással és járműre (járművekre) való
várakozással tölt.
Azoknak a foglalkoztatottaknak, akik otthonukban, vagy lakásukkal azonos épületben,
ugyanazon az ingatlanon lévő műhelyben, boltban stb. dolgoznak, nem kell közlekedésre időt
fordítaniuk, ezért ők a munkába járás időráfordítás adatai között vagy egyáltalán nem
jelennek meg, vagy pedig a „nem közlekedik” kategóriába kerülnek besorolásra.
A változó településen dolgozóknak az utazással, várakozással töltött időt nem kellett
jelölniük annak kiszámíthatatlansága miatt, ezért ők a közlekedésre fordított időadatoknál
nem kerültek számbavételre.
A közlekedési módra vonatkozó táblázatokban a két fő kategóriát a „csak gyalog
közlekedők” (azok, akik nem vesznek igénybe közlekedési eszközt), illetve a „járművel
közlekedők” képezik. A járművel közlekedőkön belül megkülönböztetésre kerültek az egy-,
két-, illetve háromféle járművel utazók.
Csak gyalog az közlekedik, aki közlekedési eszköz igénybevétele nélkül jut el a
munkahelyére.
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Abban az esetben, ha a munkahely megközelítése nem mindig azonos módon történik (pl.
valaki jó időben gyalog, esőben, hóban viszont kocsival, vagy valamilyen tömegközlekedési
eszközzel utazik), azt a közlekedési módot kellett megjelölni a megfelelő válaszlehetőségek
segítségével, amely a legjellemzőbb, a leggyakrabban fordul elő. Több, de legfeljebb három
közlekedési eszközt az jelölhetett meg, akinek ahhoz, hogy munkahelyére eljusson, nem
elegendő egyféle módon közlekednie (pl. a távolsági autóbuszról még át kell szállnia helyi
autóbuszra).
Egyféle járművel közlekedik az, aki a felsorolt járművekből csupán egyet jelölt meg, a
kétféle, illetve háromféle járművel közlekedők besorolása is a megjelölt válaszlehetőségek
száma szerint történt.
A csak egyféle járművel közlekedők az általuk használt jármű szerint kerültek besorolásra, a
kétféle járművel közlekedők esetében pedig csak a legfőbb közlekedési eszközök párosításai
szerint történt a számbavétel.
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A 15-64 éves foglalkoztatottak legfőbb létszámadatai a 2008. I. negyedévi kiegészítő
felvétel alapján
Megnevezés

Létszám (fő)

15–64 éves foglalkoztatott összesen
Ebből: férfi
nő
Otthon dolgozó
Ebből: férfi
nő
Helyben lakó és dolgozó
Ebből: férfi
nő
Napi ingázó
Ebből: férfi
nő
Huzamos ingázó
Ebből: férfi
nő
Változó munkahelye van
Ebből: férfi
nő
Nem közlekedik
Ebből: férfi
nő
Csak gyalog közlekedik
Ebből: férfi
nő
Járművel közlekedik
Ebből: férfi
nő
Egyféle járművel közlekedik
Ebből: férfi
nő
helyi tömegközlekedési eszközzel
Ebből: férfi
nő
távolsági busszal
Ebből: férfi
nő
munkáltató által szervezett közl. eszközzel
Ebből: férfi
nő
vonattal
Ebből: férfi
nő
személygépkocsival
Ebből: férfi
nő
kerékpárral
Ebből: férfi
nő
motorral
Ebből: férfi
nő
Kétféle járművel közlekedik
Ebből: férfi
nő
Háromféle járművel közlekedik
Ebből: férfi
nő
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3 730 341
2 027 786
1 702 555
206 712
111 087
95 625
2 250 304
1 124 766
1 125 538
1 068 982
637 029
431 953
188 184
139 616
48 568
16 159
15 288
..
206 712
111 087
95 625
370 440
135 807
234 633
3 153 186
1 780 892
1 372 294
2 708 290
1 519 975
1 188 315
655 359
255 673
399 686
295 298
130 173
165 125
220 033
153 359
66 674
65 266
38 705
26 561
1 001 277
713 639
287 638
439 751
199 629
240 122
31 306
28 797
..
399 954
225 533
174 421
44 942
35 385
9 557
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KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ
az „Ingázás, napi közlekedés és külföldi munkavállalási szándék”
című kérdőívhez
2008. I. negyedév
(Nyilvántartási szám: 1539/08)

A kérdőívet csak a 15–64 éves személyekről kell kitölteni.
A kérdőív két részből áll:
• Az első részt alkotó 1–13. kérdéseket a jelenleg foglalkoztatottaknak kell feltenni, a kérdések a
lakóhely és munkahely közötti ingázásra, közlekedési szándékra vonatkoznak.
• A második rész (14–23.) kérdéseit – amelyek a külföldi munkavállalási szándékra és a
nyelvtudásra vonatkoznak – a nem foglalkoztatottaknak is fel kell tenni.
A fejrovat azonosítóit (A–I) a gazdasági aktivitási kérdőívről kérjük pontosan átmásolni.
1. kérdés: Milyen távolságra van lakóhelyétől a munkahelye?
Lakóhely alatt azt értjük, ahol a megkérdezett életvitelszerűen lakik, munkahely alatt pedig
azt, ahol főmunkában végzi foglalkozását, tevékenységét.
4. kérdés: Ingázik lakóhelye és munkahelye között?
Ingázó az a foglalkoztatott, akinek lakó-, illetve munkahelye eltérő településen van. Az
ingázók körébe soroljuk azokat is, akik lakóhelyükről gyalog járnak egy másik településre dolgozni.
Budapest egy településnek számít, ezért a kerületek közötti közlekedést nem tekintjük ingázásnak. A
távmunkás nem ingázó, mert nem naponta jár be a munkahelyére. A távmunkát végző
semmiféleképpen nem tartozik az ingázók körébe, abban az esetben sem, ha rendszeresen fel kell
keresnie a munkahelyét.
6. kérdés: Általában hogyan jut el a munkahelyére?
A legjellemzőbb, a leggyakoribb közlekedési módokat kérjük jelölni, melyek igénybevétele
az út egyszeri megtételéhez szükségesek.
7. kérdés: Általában napi hány percet tölt utazással, a visszaúttal és a várakozással együtt?
Figyelembe kell venni mindazt az időt, amit a megkérdezett a lakástól a munkahelyéig és
onnan vissza a lakásáig megtett út során gyaloglással, utazással és járművekre való várakozással tölt.
A munkába járással összekapcsolt tevékenységekre (bevásárlásra, szolgáltatások igénybevételére stb.)
fordított időt viszont figyelmen kívül kell hagyni.
10. kérdés: Munkavállalása miatt rendelkezik tartózkodási hellyel (ideiglenes lakóhellyel)?
Tartózkodási helynek (ideiglenes lakóhelynek) azt a lakóhelyet tekintjük, melyet az összeírt
személy munkavállalása érdekében létesített, és rendelkezik olyan lakóhellyel, ahová rendszeres
időközönként (pl. családjához, szüleihez) visszatér.
12–13. kérdés: Munkáltatója hozzájárul (milyen mértékben) a lakhatási költségeihez?
A válasz tartózkodási helyére (ideiglenes lakóhelyére) vonatkozik.
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16. kérdés: Mely országra gondolt (ahol munkát tervez végezni)?
Az alapfelvétel Útmutatójának Függelékében lévő II. sz. Segédlet alapján kérjük a kódolást.
21. kérdés: Beszél idegen nyelvet?
A válasz a megkérdezett megítélésére van bízva. A különböző szintek megadására a
következő, 22. kérdésben van lehetőség.
22. kérdés: Melyet (melyeket)?
Az A/-tól E/-ig válaszok kódnégyzetei közül legalább egyben 1–3 kódértéknek kell
szerepelnie. A nyelvtudás szintjének meghatározásánál nem feltétel a nyelvvizsga, a válaszadó saját
megítélése alapján kell kódolni.
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A Megye
KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

B Terület
C A számlálókörzet száma
D A lakás sorszáma

INGÁZÁS, NAPI KÖZLEKEDÉS

E A háztartás sorszáma

ÉS KÜLFÖLDI MUNKAVÁLLALÁSI SZÁNDÉK

F A kikérdezés dátuma (év, hó, nap)

2008. I. negyedév

G Az összeíró kódja
H A személy sorszáma a háztartásban

.........................................................................................

I A válaszoló sorszáma

város, község
AZ ADATSZOLGÁLTATÁS NEM KÖTELEZŐ! AZ ADATGYŰJTÉS STATISZTIKAI CÉLRA TÖRTÉNIK! NYILVÁNTARTÁSI SZÁM: 1539/08
A KÉRDŐÍV A 15–64 ÉVES NÉPESSÉGRE VONATKOZIK.
A kérdőív kikérdezésének kezdési időpontja:

óra

perc

AZ 1–13. KÉRDÉSEKET A JELENLEG FOGLALKOZTATOTTAKNAK KELL FELTENNI. NEM FOGLALKOZTATOTTAK ESETÉBEN A 14.
KÉRDÉSSEL KELL KEZDENI A KIKÉRDEZÉST.
1.

Milyen távolságra van lakóhelyétől a munkahelye?
TOVÁBB A 14. KÉRDÉSRE

(1) otthon dolgozik
(2) 0–5 km
(3) 5–15 km
(4) 15–25 km
(5) 25–50 km
(6) 50–100 km
(7) 100 km-nél több
2.

Lakóhelye és munkahelye azonos településen van?
(1) igen

TOVÁBB A 6. KÉRDÉSRE

(2) nem
3.

Miért dolgozik lakóhelyétől eltérő településen?
Legfeljebb három okot jelölhet fontossági sorrendben!
Lakóhelyének településén nem talált
(1) semmiféle munkalehetőséget
(2) képzettségének megfelelő munkát
(3) anyagi igényeinek megfelelő munkát
(4) fizikai adottságainak megfelelő munkát
(5) továbbfejlődést, továbbtanulást biztosító munkahelyet
(6) a munkahely településén nem tud lakáshoz jutni
(7) nem kíván elköltözni jelenlegi lakóhelyéről

1. 2. 3.

(8) egyéb okból, éspedig:………………………..……………….....………………..
4.

Ingázik lakóhelye és munkahelye között?
(1) igen
(2) nem

5.

TOVÁBB A 6. KÉRDÉSRE

Milyen rendszerességgel ingázik?
(1) naponta
(2) heti több alkalommal, de nem napi rendszerességgel
(3) hetente
(4) két-három hetente
(5) havonta
(6) ritkábban, mint havonta
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6.

Általában hogyan jut el a munkahelyére?
Legfeljebb három választ kérünk! Elsőként a leghosszabb időt igénybe vevő közlekedési formát jelölje!
(1) gyalog
(2) kerékpárral
(3) motorral
(4) személygépkocsival
(5) távolsági autóbusszal
(6) vonattal (a helyi érdekű vasutat is beleszámítva)
(7) munkáltató által szervezett buszjárattal, egyéb közlekedési eszközzel

1. 2. 3.

(8) helyi tömegközlekedési eszközzel
7.

Általában napi hány percet tölt utazással, a visszaúttal és a várakozással együtt?
(A munkába járással összekapcsolt tevékenységeket kérjük figyelmen kívül hagyni!)
percet
ebből: várakozással töltött idő

8.

Munkáltatója hozzájárul a munkahelyre történő közlekedés költségeihez?
(1) igen
(2) nem

9.

perc

TOVÁBB A 10. KÉRDÉSRE

Milyen mértékben járul hozzá munkáltatója a munkahelyre történő közlekedés költségeihez?
(1) részlegesen, legfeljebb a felét fizeti
(2) részlegesen, több mint a felét fizeti
(3) a teljes költséget fizeti

10.

Munkavállalása miatt rendelkezik tartózkodási hellyel (ideiglenes lakóhellyel)?
(1) igen
(2) nem

11.

TOVÁBB A 14. KÉRDÉSRE

Tartózkodási helyén (ideiglenes lakóhelyén) milyen körülmények között lakik?
(1) bérelt lakásban, házban egyedül
(2) bérelt lakásban, házban többen
(3) saját tulajdonú lakásban, házban
(4) szállodában, panzióban
(5) egyéb helyen, éspedig:…………………………...………………………..

12.

Munkáltatója hozzájárul a lakhatási költségeihez?
(1) igen
(2) nem

13.

TOVÁBB A 14. KÉRDÉSRE

Milyen mértékben járul hozzá munkáltatója a lakhatási költségeihez?
(1) részlegesen, legfeljebb a felét fizeti
(2) részlegesen, több mint a felét fizeti
(3) teljesen
A 14–23. KÉRDÉSEKET MINDENKINEK FEL KELL FELTENNI.

14.

Megfelelő munkalehetőség reményében a külföldi munkavállalást elképzelhetőnek tartja?
(1) igen
(2) nem

15.

TOVÁBB A 21. KÉRDÉSRE

Tervezi, hogy az elkövetkező 5 évben külföldön vállal munkát?
(1) nem

TOVÁBB A 21. KÉRDÉSRE

(2) igen, egy hónapnál rövidebb időre, alkalmi munkára
(3) igen, egy hónapot meghaladó, de két hónapnál rövidebb időre
(4) igen, 2–5 hónapra
(5) igen, 6–11 hónapra
(6) igen, 1–2 évig
(7) igen, több évig vagy végleg letelepedne
(8) jelenleg is külföldön dolgozik
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16.

Mely országra gondolt?
Legfeljebb két válasz lehetséges! Amennyiben nincs konkrét elképzelése, a kód "00".

17.

(1) Az ország megnevezése: ……..…………………………………..

Országkód 1:

(2) Az ország megnevezése: ……..…………………………………..

Országkód 2:

Milyen módon kíván külföldön munkát keresni (milyen módon talált)?
(1) rokon, ismerős segítségével
(2) külföldi munkakapcsolatok révén
(3) egyéb módon, éspedig:………………………………..………………

18.

Tett már valamilyen konkrét lépést a külföldi munkavállalás érdekében?
(1) igen, információt gyűjtött a lehetőségekről
(2) igen, már beszerezte az engedélyeket
(3) igen, már a munkahely is megvan
(4) nem

19.

Milyen munkát tervez végezni?
(1) ugyanazt a munkát, amelyet itthon is végez/végzett
(2) csak szakképzettségének megfelelőt
(3) nem feltétlenül a szakképzettségének megfelelő munkát, de nem túl nehéz/nem fizikai munkát
(4) bármit elvállal
(5) még nem tudja

20.

Milyen előnyt vár a külföldi munkától?
Legfeljebb három válasz lehetséges, fontossági sorrendben!
(1) anyagi hasznot
(2) szakmai tapasztalatot
(3) szakmai előrejutást
(4) nyelvtanulást

1. 2. 3.

(5) egyebet, éspedig:………………………………..………………….
21.

Beszél idegen nyelvet?
(1) igen
(2) nem

22.

23.

TOVÁBB A 23. KÉRDÉSRE
MINDEN KÓDNÉGYZET KITÖLTENDŐ!

Melyet (melyeket)?
A/ angol

felsőfokon (1) középfokon (2) megérteti magát (3) nem (4)

A/

B/ német

felsőfokon (1) középfokon (2) megérteti magát (3) nem (4)

B/

C/ francia

felsőfokon (1) középfokon (2) megérteti magát (3) nem (4)

C/

D/ orosz

felsőfokon (1) középfokon (2) megérteti magát (3) nem (4)

D/

E/ egyéb, éspedig:……...…...…....…..……..

felsőfokon (1) középfokon (2) megérteti magát (3) nem (4)

E/

Dolgozott már külföldön?
(1) igen
(2) nem
óra

A kérdőív kikérdezésének befejezési időpontja:
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perc

