Mikrocenzus 2016
Az elektronikus Lakáskérdőívre kerülő
kérdések és válaszlehetőségek
A lakás pontos címe
1. Mi az épület típusa?
– családi ház, 1–3 lakásos lakóépület
– négy- vagy többlakásos lakóépület
– üdülőépület
– nem lakóépület (pl. közintézmény, irodaház, gyárépület)
2. Mi a lakóegység típusa?
– lakás (a családi ház is)
– üdülő
– egyéb (pl. üzlethelyiség, lakókocsi)
3. Mikor épült a lakás?
– 1919 előtt
– 1919–1945
– 1946–1960
– 1961–1970
– 1971–1980
– 1981–1990
– 1991–2000
– 2001–2011
– 2012-ben vagy később
– nem tudja
4. Miből épült a lakás?
– tégla, kő, kézi falazóelem
– közép- vagy nagyblokk, öntött beton
– panel
– fa
– vályog, sár stb., alapozással
– vályog, sár stb., alapozás nélkül
– egyéb
– nem tudja
5. Hogyan használják a lakást?
– életvitelszerűen, otthonukként használják
– csak idényszerűen vagy másodlagosan lakják
– más célra (pl. irodaként, orvosi rendelőként) használják
– üres lakás, a lakásnak nincs lakója
6. A lakás tulajdonosa:
– magyar állampolgárságú magánszemély(ek)
– külföldi állampolgárságú magánszemély(ek)
– települési önkormányzat
– más intézmény, szervezet (pl. vállalat, vállalkozás, egyház)
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7. Mekkora a lakás alapterülete?
… m2
8. A lakás helyiségei:
8.1.
szoba, ami 12 m2-nél nagyobb (pl. nappali, háló, ebédlő) … db
8.2.
szoba, ami 12 m2-es vagy kisebb (pl. nappali, háló, ebédlő) … db
8.3.
konyha, ami 4 m2-es vagy nagyobb … db
8.4.
konyha, főzőfülke, ami 4 m2-nél kisebb … db
8.5.
fürdőszoba … db
8.6.
vízöblítéses WC (fürdőszobában vagy külön helyiségben) …db
9. Hogyan történik a lakás
9.1. vízellátása?
– hálózati, közüzemi vízvezetékből
– házi vízvezetékből (pl. kútból szivattyúval)
– nincs vezetékes víz a lakásban
9.2. melegvízzel való ellátása?
– távvezetékből
– bojlerből, kazánból, vízmelegítőből, egyéb módon
– nincs meleg folyóvíz
10. Hova vezetik a szennyvizet a lakásból?
– közcsatornába
– házi csatornába (emésztőbe, zárt tárolóba, szikkasztóba)
– egyéb helyre vagy nincs szennyvízelvezetés
11. Hogyan fűtenek?
– helyiségenként konvektorral, kályhával, más eszközzel
– egy lakást fűtő (központi, cirkó) kazánnal, más eszközzel
– egy épület több lakását fűtő kazánnal, más eszközzel
– távfűtéssel (távvezetékkel hőközpontból)
– nincs fűtési lehetőség
12. Mivel fűtenek? (Két választ is adhat!)
– hálózati (vezetékes) gázzal
– tartályos PB-gázzal
– palackos PB-gázzal
– fával
– szénnel
– villannyal
– fűtőolajjal
– megújuló energiaforrással, mégpedig: …
– egyéb fűtőanyaggal, mégpedig: …

2

13. Az elmúlt 10 évben milyen karbantartási, felújítási, korszerűsítési munkálatokat
végeztek a lakásban?
13.1. belső festés, mázolás, tapétázás: igen/nem
13.2. burkolatok cseréje, javítása: igen/nem
13.3. hőszigetelés (pl. falak, födém, padló hőszigetelése): igen/nem
13.4. külső tatarozás (pl. festés, meszelés): igen/nem
13.5. új mérőórák felszerelése (a cserét ne vegye figyelembe): igen/nem
13.6. gépészeti berendezések cseréje (pl. radiátor, villanybojler, klíma): igen/nem
13.7. fűtési rendszer korszerűsítése (pl. központos fűtés kialakítása,
kazánkorszerűsítés, megújuló fűtőanyag használata): igen/nem
13.8. klíma felszerelése: igen/nem
13.9. közművek kiépítése (pl.: gáz, csatorna bevezetése): igen/nem
13.10. meglévő közművek fejlesztése, vezetékek cseréje (víz, gáz, villany): igen/nem
13.11. újabb helyiségek kialakítása (pl. fürdőszoba kialakítása, a lakás
szobaszámának, területének bővítése, tetőtér beépítés): igen/nem
13.12. nyílászáró csere: igen/nem
13.13. egyéb felújítási munkákat végeztek a lakásban, mégpedig: …
14.1. Hányan élnek a lakcímen életvitelszerűen? (akik éjszakai pihenésüket általában, a
hét nagyobb részében itt töltik, innen járnak iskolába, dolgozni stb.)
… (fő)
14.2. Van-e olyan személy, aki átmenetileg külföldön tartózkodik? (akinél a távollét teljes
időtartama várhatóan nem éri el a 12 hónapot és ezen a lakcímen van az állandó otthona)
… (fő)
14.3. Van-e olyan személy, aki másik településen lakik és csak időszakonként jár ide
haza? (akinek ezen a lakcímen van az állandó otthona, de tanulás, munkavégzés stb. miatt
pl. kollégiumban, munkásszálláson, albérletben lakik, és csak pl. hetente, kéthetente,
havonta tér vissza erre a lakcímre; nem tartozik ide a rendszeres rokon-, szülőlátogatás,
hétvégi ebéd stb.)
… (fő)
Az Ön lakcímén … db Személyi kérdőívet kell kitölteni (ahány személyt a 14.1., 14.2. és
14.3. kérdéshez összesen bejegyzett).
15. Ezek a személyek hány háztartást alkotnak?
… háztartás
16. Van-e tartósan külföldön tartózkodó személy? (akinek ezen a lakcímen van, volt az
állandó otthona, de külföldön tartózkodik, és a távollét teljes időtartama már elérte vagy
várhatóan eléri a 12 hónapot)
… (fő)
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