
A/ LAKOS-azonosító L CIM

B/ Munkakörzet sorszáma KORZET

C/ Megye MEGYE

D/ Terület TERUL

E/ A számlálókörzet száma SZLOK

F/ A lakás sorszáma LSOR

G/ A háztartás sorszáma HSOR

H/ A kikérdezés dátuma (év, hó, nap) 2 3

DATUMEV. DATUMHO, DATUMNAP

I/ Meghiúsulás MEGHI

I/ Az összeíró kódja OSSZEIRO

J/ Neve VNEV

K/ Neme VNEM

L/ Kor VKOR

1. Neme:     (1) férfi (2) nő NE

2. Kérem, adja meg a születési dátumát:

(4 jegyű évszám, hónap, nap)

SZULEV,SZULHO,SZULNAP

3. Családi állapota:

(1) nőtlen, hajadon (2) házas (3) özvegy (4) elvált CSA

4. Háztartásban betöltött szerep

A/ Milyen szerepet tölt be Ön a családban/háztartásban?

A válaszlehetőségek sorrendjében haladva jelölje meg azt az egy választ, amit magára nézve megfelelőnek ítél!

(1) férj (2) feleség (3) élettárs

(4) egyedülálló szülő gyermekkel (5) gyermek

(6) felmenő rokon (7) egyéb rokon

(8) nem rokon (9) egyedülálló CSAL A/

AMENNYIBEN A KÓD 4, 5, 6, 7, 8, vagy 9 TOVÁBB A 5. KÉRDÉSRE!

B/ Élettársával/ házastársával egy háztartásban él? (1) igen (2) nem EGYUTT B/

5. A/ Melyik állítás igaz arra a háztartásra, amelyben Ön él? 

Egyszemélyes háztartás (1)

Egyedülálló szülő gyermek(ek)kel, ahol legalább egy gyermek 25 év alatti (2)

Egyedülálló szülő gyermek(ek)kel, ahol valamennyi gyermek 25 éves vagy idősebb (3)

Házastársak vagy élettársak gyermek nélkül (4)

Házastársak vagy élettársak gyermek(ek)kel, ahol legalább egy gyermek 25 év alatti (5)

Házastársak vagy élettársak gyermek(ek)kel, ahol valamennyi gyermek 25 éves vagy idősebb (6)

Egyéb  (7) HAZTTIP

B/ Kérem mondja meg, hogy Önnel együtt hányan élnek a háztartásban. HAZTSZ

C/ Kérem sorolja fel az Önnel egy háztartásban élők  nevét és születési idejét.

neve (esetleg csak a vezetéknév első betűje és keresztnév) neme születési év hónap nap

NEV NEH SZEV SZHO SZN

01

02

03

04

05

06

07

08

09

(1) férfi, (2) nő

6. A/ Melyik országban született a jelenlegi országhatárokat figyelembe véve?

(1)  Magyarországon

(2)  nem Magyarországon SZULM

B/ Megmondaná melyik országban született? 

7. A/ Melyik évben és melyik hónapban költözött Magyarországra?

Ha közben legalább 1 évre elhagyta Magyarországot, de később ismét ideköltözött,

 akkor az utolsó ideköltözés évét adja meg!

ERKEZEV

ERKEZHO

HA EGY ÉVEN BELÜL KÖLTÖZÖTT MAGYARORSZÁGRA, AKKOR A KÖVETKEZŐ KÉRDÉSSEL

 KÉRJÜK FOLYTATNI  A KIKÉRDEZÉST. EGYÉBKÉNT TOVÁBB A 12. KÉRDÉSRE!

8. Előreláthatólag hány hónapot kíván még Magyarországon tartózkodni?

Ha "12 hónapnál több" vagy "nem tudja" a válasz, akkor a kód:00. TARTOZHO

BÁRMELY VÁLASZ ESETÉN TOVÁBB A 12. KÉRDÉSRE! 

ALAPADATOK

TOVÁBB A 9. KÉRDÉSRE!

…………………………………………..

 város, község

Laptopos adatgyűjtéshez

               KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

RÉSZVÉTEL AZ OKTATÁSBAN, KÉPZÉSBEN

2023. I. negyedév

AZ ADATSZOLGÁLTATÁS NEM KÖTELEZŐ! AZ ADATGYŰJTÉS STATISZTIKAI CÉLRA TÖRTÉNIK! 

NYILVÁNTARTÁSI SZÁM: 2229

A KÉRDŐÍV A 18-69 ÉVES NÉPESSÉGRE VONATKOZIK.

SZULOR...........................
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9. Élt legalább 12 hónapot folyamatosan Magyarország mai területén kívül?

A hazalátogatásokat (pl. ünnepnapokon) ne tekintse megszakításnak!

KULFTART

(1) igen

(2) nem TOVÁBB A 12. KÉRDÉSRE! 

(3) igen, jelenleg is külföldön él, csak látogatóba érkezett Magyarországra

10. Melyik évben és melyik hónapban költözött vissza Magyarországra? 

Amennyiben többször is élt az ország mai területén  kívül, az utolsóra vonatkozóan válaszoljon!

VISSZAEV

VISSZAHO

HA EGY ÉVEN BELÜL KÖLTÖZÖTT  VISSZA MAGYARORSZÁGRA, AKKOR A KÖVETKEZŐ KÉRDÉSSEL

 KÉRJÜK FOLYTATNI  A KIKÉRDEZÉST. EGYÉBKÉNT TOVÁBB A 12. KÉRDÉSRE!

11. A/Tervezi, hogy újból elköltözik Magyarországról?

(1) igen TERVKOLT

(2) nem  TOVÁBB A 12. KÉRDÉSRE! 

B/ Hány hónap múlva tervezi? TERVKOLTHO

Ha "12 hónapnál több" vagy "nem tudja" a válasz, akkor a kód:00.

12. A/ Van magyar állampolgársága?

(1) van

(2) nincs ALLPOL

B/ Születése óta magyar állampolgár?

(1) igen

(2) nem MAGYAR

C/ Melyik évben szerezte meg magyar állampolgárságát? ALLEV

D/  Melyik ország állampolgára?

ALLOR

13. A/ Mely nemzetiséghez tartozónak érzi magát? 

(1) magyar (2) bolgár (8) örmény (14) ukrán

(3) cigány (roma) (9)  román (19) egyéb, éspedig………. NEMZ1SZ

(4) görög (10)  ruszin (99) nem kíván válaszolni

(5) horvát (11) szerb

(6) lengyel (12) szlovák

(7)  német (13) szlovén

NEMZ1

B/ Az előző kérdésnél megjelöltön kívül tartozik másik nemzetiséghez?

(0) nem tartozik (2) bolgár (8) örmény (14) ukrán

más

nemzetiséghez (3) cigány (roma) (9)  román (19) egyéb, éspedig………. NEMZ2SZ

(1) magyar (4) görög (10)  ruszin (99) nem kíván válaszolni

(5) horvát (11) szerb

(6) lengyel (12) szlovák

(7)  német (13) szlovén

NEMZ2

14. A/ Melyik országban született az apja?

(1) Magyarországon TOVÁBB A 14./C KÉRDÉSRE!

(2) nem Magyarországon SZULAPA

(98) nem tudja TOVÁBB A 14./C KÉRDÉSRE!

B/ Ha nem Magyarországon született az apja, mely országban?

ORSZAPA

C/ Melyik országban született az anyja?

(1) Magyarországon

(2) nem Magyarországon SZULANYA

(98) nem tudja

D/ Ha nem Magyarországon született az anyja, mely országban?

ORSZANYA

15. A/ Mi (volt) az apja (vagy az Önt felnevelő férfi gondviselője) legmagasabb befejezett iskolai végzettsége?

(01) alapfokú vagy alacsonyabb

(02) középfokú, érettségi nélkül

(03) középfokú,  érettségivel

(04) felsőfokú 

(98) nem tudja APAISK

B/ Mi (volt) az anyja (vagy az Önt felnevelő női gondviselője) legmagasabb befejezett iskolai végzettsége?

(01) alapfokú vagy alacsonyabb

(02) középfokú, érettségi nélkül

(03) középfokú,  érettségivel

(04) felsőfokú 

(98) nem tudja

ANYAISK

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

TOVÁBB A 12. KÉRDÉSRE! 

TOVÁBB A 12./D KÉRDÉSRE!

TOVÁBB A 13. KÉRDÉSRE!

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

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

TOVÁBB A 15. KÉRDÉSRE!

TOVÁBB A 15. KÉRDÉSRE!
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16. A/ Melyik csoportba sorolná magát az alábbiak közül? Csak egyet, a legjellemzőbbet jelölje!

(10) dolgozik (alkalmazott, egyéni vállalkozó vagy társas vállalkozás tagja, segítő családtag, stb.)

(20) munkanélküli

(31) tanuló, gyakornok

(32) nyugdíjas (vagy korhatár előtti ellátásban részesül)

(33) munkaképtelen, rokkant tartósan fennálló egészségi problémája, fogyatékossága miatt 

(35) a háztartást, illetve családját látja el

(36) egyéb okból nem dolgozik 

MELYCSOP

B/ Az elmúlt 12 hónapban végzett bármilyen munkát,  ideértve a nem fizetett munkát családi vállalkozásnál

segítő családtagként, tulajdonosként, fizetett vagy nem fizetett gyakornokként?

(1) igen 

(2) nem MKVEGZ

C/ Teljes vagy részmunkaidőben dolgozik?

(1) Teljes munkaidőben

(2) Részmunkaidőben MIDOTIP

D/ Milyen formában dolgozik? Főmunkájára gondoljon!

(11) egyéni vállalkozó vagy társas vállalkozás tagja, alkalmazottal 

(12) egyéni vállalkozó vagy társas vállalkozás tagja, alkalmazott nélkül 

(20) alkalmazott

(30) segítő családtag FOGLVISZ

E/ Közfoglalkoztatás keretében áll-e alkalmazásban?

(1) igen 

(2) nem

KOZFOGL

F/ Határozott vagy határozatlan idejű munkaszerződése van?

(1) határozatlan idejű munkaszerződés

(2) határozott idejű munkaszerződés

MSZERZ

G/ Az Ön foglalkozása:

FOGLALK…………………………………………………………………………………………….

H/ Kérem, adja meg röviden a munkakörének leírását! MUNKAKOR_G

FEOR-08

ISCO-08

MUNKAKOR_H

I/ Munkahelye telephelyének főtevékenysége:

TELSZOV......................................................................................................................................... TELKOD

..................................................................................................................................................................TEÁOR'08

J/ Hányan dolgoznak azon a telephelyen, ahol Ön?

(1-9) 9 fő vagy kevesebb, éspedig (J1) TEDO J1/  fő

(10) 10–19 fő

(11) 20–49 fő 

(12) 50–249 fő

(13) 250 fő vagy több 

(14) nem tudja, de kevesebb mint 10 fő

(15) nem tudja, de több mint 10 fő

K/ Melyik évben kezdett dolgozni a jelenlegi munkahelyén?

MKEZDEV K/ év

17. A1/ Rendelkezik érettségi bizonyítvánnyal?

(1) igen TOVÁBB A 17./A4 KÉRDÉSRE!

(2) nem ERETTSEGI A1/

A2/ Mi a legmagasabb befejezett iskolai végzettsége?

(00) Nincs iskolai végzettsége TOVÁBB  17./D KÉRDÉSRE!

(az általános iskola első évfolyamát sem fejezte be)

(01) Általános iskola 8. évfolyamnál kevesebb TOVÁBB  17./A3 KÉRDÉSRE!

(02) Alapfokú iskolai végzettség (általános iskola 8. évfolyamának

 sikeres befejezése)

(03) Szakképesítés érettségi bizonyítvány nélkül TOVÁBB  17./B KÉRDÉSRE!

 (pl. szakmunkásképző iskolai, szakiskolai bizonyítvány)

ISZAKVALAP A2/

A3/ Elvégzett legmagasabb   évfolyam: OSZT A3/

HA A LEGMAGASABB ELVÉGZETT ÉVFOLYAM SZÁM 4 VAGY ANNÁL TÖBB, AKKOR TOVÁBB  17./C KÉRDÉSRE,

KÜLÖNBEN TOVÁBB A 17./D KÉRDÉSRE!

AMENNYIBEN A KÓD  10 (VAGYIS DOLGOZIK), TOVÁBB AZ 16./C KÉRDÉSRE!

BÁRMELYIK VÁLASZ ESETÉN TOVÁBB A 17. KÉRDÉSRE!

TOVÁBB  17./C KÉRDÉSRE!

AMENNYIBEN A KÓD 11 VAGY 12 VAGY 30 TOVÁBB A 16/G KÉRDÉSRE!

MUNKAKOR.................................................................................................................................

 ......................................................................................................................................................................
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A4/ Kérjük, jelölje az összes olyan végzettséget, amellyel rendelkezik!

(1) igen

(2) nem

(03) Szakképesítés érettségi bizonyítvány nélkül 

 (pl. szakmunkásképző iskolai, szakiskolai bizonyítvány) IVEGZ0

(04) Érettségi bizonyítvány szakképesítés nélkül (pl. gimnáziumi érettségi) IVEGZ1

(05) Érettségi bizonyítvány szakképesítéssel, képesítő bizonyítvány IVEGZ2

(az érettségivel együtt szerzett szakma)

(06) Érettségire épülő iskolarendszerben szerzett középfokú szakképesítő bizonyítvány IVEGZ3

(07) Felsőoktatási (felsőfokú) szakképzésben szerzett oklevél IVEGZ4

(08) Főiskolai vagy felsőfokú alapképzésben (BA/BSc) szerzett oklevél IVEGZ5

(vagy azzal egyenértékű oklevél)

(09) Egyetemi vagy felsőfokú mesterképzésben (MA/MSc) vagy osztatlan IVEGZ6

képzésben szerzett oklevél (vagy azzal egyenértékű oklevél)

(10) Tudományos fokozatot igazoló oklevél (PhD, DLA) IVEGZ7

HA KIZÁRÓLAG A (04)-ES VÁLASZLEHETŐSÉG  ESETÉN IGEN VÁLASZT (1)-ES KÓDOT JELÖLT,

A TÖBBI VÁLASZLEHETŐSÉG ESETÉN PEDIG MIND (2)-ES, NEM-ET JELÖLT,

AKKOR TOVÁBB AZ A5-ÖS KÉRDÉSRE!

MINDEN MÁS KÓD, VAGY KÓDKOMBINÁCIÓK ESETÉN TOVÁBB A 17./B KÉRDÉSRE!

AZ A4-ES KÉRDÉSBEN 1-ES KÓDOT KAPÓ VÁLASZOK KÖZÜL A LEGMAGASABB SZÁMÚ KATEGÓRIA KÓDJA KERÜLJÖN IDE!

ISZAKV A4/

A5/ Van az általános érettségin kívül iskolarendszerű szakmai végzettsége?

(1) igen 

(2) nem TOVÁBB 17./C KÉRDÉSRE! ISZAKERV A5/

A6/ Mi volt ennek a végzettségének a fő területe?

ISZAKSZERSZ…………… TOVÁBB 17./C KÉRDÉSRE! ISZAKER A6/

B/ Az utoljára megszerzett legmagasabb végzettségének  fő területe, témája: ISZAKK

(a képzési terület kódja) B/

C/ Az utoljára megszerzett legmagasabb végzettség megszerzésének ideje:

ISZAKEV C/ év

D/ Van-e iskolarendszeren kívüli oktatásban szerzett szakképesítése? (Az oktatás idejére nem kapott diákigazolványt.)

(1) van

(2) nincs VANESZAK D/

D1/ Milyen szintű ez a szakképesítése?

(Amennyiben több is volt, a kérjük a az utoljára megszerzettet jelölje!)

(1) középfokú

(2) felsőfokú

(3) nem sorolható be ESZUKSZINT D1/

D2/ Az utoljára megszerzett ilyen szakképesítés megnevezése: ESZAKSZ…………………………… ESZAKK

a képzettség kódja:

D3/ A szakképesítés megszerzésének ideje:

ESZAKEV év

18. Részt vett-e valamikor olyan iskolai  oktatásban, amelyet nem fejezett be?

(1) igen, egy ilyen képzés volt

(2) igen, több ilyen képzés volt

(3) nem MEGSZAK

19. Milyen szintű és típusú oktatás vagy képzés volt, melyet nem fejezett be?

(Amennyiben több is volt, a kérjük a magasabb szintűt jelölje!)

(0) általános iskola 1-4. évfolyamai

(1) általános iskola vagy gimnázium 5-8. évfolyamai

(2) érettségit nem adó szakmai  oktatás, képzés

(3) érettségit adó általános oktatás,  képzés

(4) érettségit adó szakmai képzés

(5) érettségire épülő középfokú szakképzés

(6) felsőoktatási szakképzés

(7) felsőfokú alapképzéss (BA/BSc)

(8) felsőfokú mesterképzés (MA/MSc), vagy osztatlan képzés

(9) szakirányú továbbképzés

(10) doktori képzés(PhD, DLA)

SZINT

20. Keresett az elmúlt 12 hónapban tanulási lehetőségekkel kapcsolatos információt?

(Akár iskolarendszerű, akár azon kívüli képzésekre vonatkozóan.)

(1) igen 

(2) nem

INFOKER

D3/

MEGSZAKÍTOTT TANULMÁNYOK

TOVÁBB A 20. KÉRDÉSRE!

OKTATÁSSAL, KÉPZÉSSEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓ KERESÉS

D2/

MINDEN SORBA KÉRÜNK VÁLASZT!

ISZAKSZ……………………………………………………………………………

TOVÁBB A 18. KÉRDÉSRE!
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21. Az elmúlt 12 hónapban igénybe vette-e az alábbi szolgáltatások valamelyikét?

(1) igen

(2) nem

(1) Tanulási lehetőségekkel kapcsolatos tájékoztatás, tanácsadás INFOTEV1 1/

(ide értve a tanulási lehetőségeket érintő információkeresést és a jelentkezéshez nyújtott támogatást)

(2) Az egyéni tanulási szükségleteinek tesztelése vagy értékelése INFOTEV2 2/

tesztek és/vagy interjúk segítségével

(3) A készségek vagy a korábbi tanulmányok beszámításával, INFOTEV3 3/

elismertetésével kapcsolatos tájékoztatás, tanácsadás

22. Az alábbiak közül mely intézményektől, szervezetektől kapta a tanulási

 lehetőségekkel  kapcsolatos tájékoztatást, tanácsadást az elmúlt 12 hónapban?

(1) igen

(2) nem

(1) Oktatási vagy képzési intézménytől INFOFOR1 1/

(iskola, főiskola, egyetem, szakképző központ, felnőttképzési intézmény, ekvivalencia központ stb.)

(2) Munkaügyi központtól INFOFOR2 2/

(3) Munkáltatótól vagy leendő munkáltatótól INFOFOR3 3/

(4) Más intézménytől vagy szervezettől, éspedig: INFOFORE………………………… INFOFOR4 4/

23. Milyen módon jutott hozzá ezekhez az információkhoz?

(1) igen

(2) nem

(1) Személyes kapcsolatfelvétel keretében: személyes találkozás, INFINT1 1/

skype, telefon, e-mail, külön erre a célra szolgáló weboldalak stb. segítségével

(2) Személyes kapcsolatfelvétel nélkül : INFINT2 2/

robot/webrobot, online automatikus alkalmazások, amennyiben interakciót biztosítanak

24. Az elmúlt 12 hónapban részt vett-e

A kérdés a folyamatban levő és a már befejezett képzésekre is vonatkozik.

A/ iskolarendszerű oktatásban, képzésben?

(1) igen 

(2) nem ISKROKT A/

B/ iskolarendszeren kívüli elismert végzettséget adó szakmai képzésben?

(Korábbi OKJ képzéseket felváltó  államilag elismert szakképesítés megszerzésére irányuló képzések, 

valamint kifutó OKJ képzések)

(1) igen 

(2) nem OKJOKT B/

C/ elismert végzettséget adó képzésben külföldön?

(1) igen 

(2) nem KULFOKT C/

25. A/ Összesen hány darab iskolarendszerű oktatásban, képzésben 

vagy iskolarendszeren kívüli elismert végzettséget adó szakmai képzésben

vagy külföldön elismert végzettséget adó képzésben vett részt (illetve vesz részt) az elmúlt 12 hónapban?

ISKRDB A/

B/ A legutolsó oktatás, képzés típusa:

(1) iskolarendszerű oktatás, képzés

(2) iskolarendszeren kívüli elismert végzettséget adó szakmai képzés

(3) elismert végzettséget adó képzés külföldön TOVÁBB A 26./C KÉRDÉSRE! ISKRTIP B/

AKKOR A KÖVETKEZŐ KÉRÉDÉSEK A LEGUTÓBBI OKTATÁSI, KÉPZÉSI PROGRAMRA VONATKOZNAK.

HA MINDHÁROM KÉRDÉSRE 2-ES (NEM) A VÁLASZ, TOVÁBB A 24. KÉRDÉSRE!

MINDEN SORBA KÉRÜNK VÁLASZT!

MINDEN SORBA KÉRÜNK VÁLASZT!

MINDEN SORBA KÉRÜNK VÁLASZT!

ISKOLARENDSZERŰ OKTATÁS, KÉPZÉS ÉS  ISKOLARENDSZEREN KÍVÜLI ELISMERT VÉGZETTSÉGET ADÓ 

SZAKMAI KÉPZÉS

HA TÖBB ISKOLARENDSZERŰ KÉPZÉSBEN VAGY ISKOLARENDSZREN KÍVÜLI SZAKMAI KÉPZÉSBEN VETT RÉSZT 

HA MINDHÁROM KÉRDÉSRE 2-ES (NEM) A VÁLASZ, TOVÁBB A 45. KÉRDÉSRE!

TOVÁBB A 26./B KÉRDÉSRE!

KÉRJÜK, CSAK AZ ÁLLAMILAG ELISMERT VÉGZETTSÉGET ADÓ OKTATÁST ÉS KÉPZÉSEKET 

VEGYE FIGYELEMBE A KÖVETKEZŐ KÉRDÉSEK MEGVÁLASZOLÁSÁNÁL!
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26. A/ Milyen szintű és típusú volt az oktatás vagy képzés, amelyben legutóbb részt vett illetve most vesz részt?

(1) általános iskola 1-4. évfolyamai

(2) általános iskola vagy gimnázium 5-8. évfolyamai

(3) érettségit nem adó szakmai oktatás, képzés

(4) érettségit adó általános oktatás,  képzés

(5) érettségit adó szakmai képzés

(6) érettségire épülő középfokú szakképzés

(7) felsőoktatási szakképzés

(8) felsőfokú alapképzéss (BA/BSc)

(9) felsőfokú mesterképzés (MA/MSc), vagy osztatlan képzés

(10) szakirányú továbbképzés

(11) doktori képzés(PhD, DLA)

ISKRSZINT A/

BÁRMELYIK KÓD ESETÉN TOVÁBB A 27. KÉRDÉSRE!

B/ Milyen szintű és típusú volt az utolsó szakmai képzés, amelyen legutóbb részt vett illetve most részt vesz?

(1) alapfokú szakmai képzés

(2) középfokú iskolai végzettségre épülő, középszintű szakmai képzés

(3) középfokú iskolai végzettségre épülő, emelt szintű szakmai képzés

(4) felsőfokú végzettséget igénylő szakmai képzés

ISKRSZINTSZK B/

BÁRMELYIK KÓD ESETÉN TOVÁBB A 27. KÉRDÉSRE!

C/ Milyen szintű és típusú volt a külföldi képzés, amelyben legutóbb részt vett illetve most vesz részt?

(1) alapfokú iskolai végzettséget adó képzés

(2) középfokú iskolai végzettséget adó általános képzés

(3) középfokú iskolai végzettséget adó szakmai képzés

(4) középfokú iskolai végzettségre épülő, emelt szintű szakmai képzés

(5) felsőfokú végzettséget nem adó, felsőfokú szakképzés

(6) felsőfokú végzettséget adó alapképzés

(7) felsőfokú végzettséget adó mesterképzés

(8) felsőfokú végzettséget adó doktori képzés

ISKRSZINTKK B/

27. Melyik évben és melyik hónapban kezdte el azt az oktatási, képzési programot, amelyben legutóbb vett részt,

 illetve amelyben jelenleg részt vesz?

ISKEZDEV A/

ISKEZDHO B/

28. Ennek a oktatásnak, képzésnek a kezdetén melyik alábbi kategóriába sorolná magát?

(1) Dolgozott (alkalmazottként, vállalkozóként, vagy GYESE-EN, GYED-en volt)

(2) Munkanélküli

(3) Egyéb (tanuló, nyugdíjas stb.) ISKMELYCSOP

29. Sikeresen befejezte azt az oktatási, képzési programot, amelyben utoljára vett részt?

(1) Nem, a tanulmányok vége előtt abbahagytam.

(2) Nem, még folyamatban van.

(3) Igen, befejeztem.

ISKRBEF

30. Mi volt tanulmányainak fő területe, témája? ISKRTERK

A képzési terület megnevezése: ISKRTERS…………………………………….

31. A legutóbbi oktatás vagy képzési program, 

amelyben részt vett milyen fomában valósult meg? 

(1) Teljesen online

(2) Többnyire online (legalább 50%-ban)

(3) Többnyire személyes, jelenléti formában (több mint 50%-ban)

(4) Teljesen személyes, jelenléti formában

ISKRHELY

32. Az előző kérdésben említett képzés során a tanárok milyen gyakran használtak  vagy tettek  elérhetővé 

 tananyagokat az interneten keresztül a résztvevők számára? 

(Például: audiovizuális eszközöket, online tanulási szoftvereket, e-tankönyveket, prezentációkat, hivatkozásokat)

(1) Gyakran

(2) Időnként

(3) Egyszer sem

ISKRINTTAN

33. Milyen gyakran kommunikált a tanárokkal online az oktatás, képzés tartalmát illetően?

 (Pl. a képzést biztosító intézmény weboldalán, e-mailen, Whatsapp-on vagy közösségi médián keresztül)

(1) Gyakran

(2) Időnként

(3) Egyszer sem

ISKRTANKOMM

(a képzettség kódja)
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34. Milyen gyakran kommunikált a többi résztvevővel online az oktatás, képzés tartalmát illetően?

 (Pl. a képzést biztosító intézmény weboldalán, e-mailen, Whatsapp-on vagy közösségi médián keresztül)

(1) Gyakran

(2) Időnként

(3) Egyszer sem

ISKRRVKOMM

35. Mi volt az oka, hogy részt vett az oktatásban, képzésben?

(1) igen

(2) nem

1/ Hogy munkáját magasabb színvonalon végezhesse ISKROK_1 1/

2/ Hogy karrierje kedvezőbben alakulhasson ISKROK_2 2/

3/ Félt, hogy a képzés elvégzése nélkül elveszti munkahelyét ISKROK_3 3/

4/ Jobbak az esélyei az elhelyezkedésre, munkahely megváltoztatására ISKROK_4 4/

5/ Hogy saját vállalkozást indíthasson ISKROK_5 5/

6/ Az oktatás, képzés kötelező (volt) ISKROK_6 6/

7/ A mindennapi életben hasznos ismereteket, tudást szerez, készségeit fejleszti ISKROK_7 7/

8/ Az érdeklődési körébe tartozó területen ismereteket, tudást szerez, készségeit fejleszti ISKROK_8 8/

9/ Képesítést akart szerezni ISKROK_9 9/

10/ Hogy új emberekkel ismerkedhessen meg ISKROK_10 10/

11/ Saját kedvtelésből választotta a képzést ISKROK_11 11/

12/ Más okból, éspedig:…………….. ISKROK_E ISKROK_12 12/

36. Az előző (35.) kérdésben felsorolt okok közül melyik volt a legfontosabb?  

(Az ok sorszámát kérjük a kódnégyzetben megadni!) ISKROKFO

37. Az említett oktatás, képzés munkaidőben zajlott?

(A képzés alatt a leghosszabb ideig fennálló helyzetre gondoljon!)

(1) nem dolgozott dolgozott, és az oktatás, illetve képzés

(2) kizárólag munkaidőn kívül volt

(3) többnyire munkaidőn kívül volt 

(4) fele-fele arányban volt munkaidőben és munkaidőn kívül

(5) többnyire munkaidőben volt

(6) kizárólag munkaidőben volt

ISKRDOLG

38. Mennyi időt töltött az elmúlt 12 hónapban az említett oktatásban, képzésben?

Kérjük, hogy minden oktató által tartott elméleti, gyakorlati vagy más alkalmat tanórának tekintsen. 

A házi feladat elkészítésére, az önálló tanulásra, valamint a közlekedésre fordított időt kérjük, ne vegye figyelembe!

ISKRORA óra

Amennyiben az összóraszámot nem tudja, megadható helyette az oktatásban, képzésben

eltöltött hetek száma ISKRHET hét

a hetente eltöltött órák  átlagos száma IRORAHET óra

39. Melyik állítás jellemzi a legjobban ezeket a kiadásokat?

(1) Teljes összegét Ön finanszírozta

(2) Egy részét Ön fizette, egy részét más

(3) Teljes egészében más fizette 

(4) Nem kellett fizetni érte, mert ingyenes volt ISKRFIN1

40. A felsoroltak közül részben vagy egészben finanszírozta-e a következő személy

vagy szervezet a tanulmányaihoz kapcsolódó kiadásokat? (1) igen

(2) nem

1/ Munkáltatója vagy leendő munkáltatója IRKIFIN_1

2/ Munkaügyi központ IRKIFIN_2

3/ Más állami  vagy magán intézmény IRKIFIN_3

4/ Rokon, családtag IRKIFIN_4

5/ Más, de a fentiek közül egyik sem IRKIFIN_5

41. Az elmúlt 12 hónapban mennyit költött Ön vagy valamelyik családtagja az Ön legutóbbi okttatására

vagy képzésére? (tandíjra, vizsgadíjra, könyvre, stb.  összesen)

Kérjük, adja meg az ilyen célra kifizetett összeget! IRFT ezer Ft

42. Mennyire tudja jelenleg hasznosítani azt a tudást, illetve készséget, amelyet a legutóbbi 

iskolarendszerű oktatásban, képzésben 

vagy iskolarendszeren kívüli elismert végzettséget adó szakmai képzésben

vagy külföldön elismert végzettséget adó képzésben megszerzett vagy meg fog szerezni?

(1) nagyon

(2) közepesen

(3) alig

(4) egyáltalán nem IRHASZN1

MINDEN SORBA KÉRÜNK VÁLASZT!

TOVÁBB A 41. KÉRDÉSRE!

TOVÁBB A 42. KÉRDÉSRE!

HA A 39-ES KÉRDÉSRE A VÁLASZ (3), AKKOR TOVÁBB A 42. KÉRDÉSRE!

A KÖVETKEZŐ OKTATÁSI KIADÁSOKKAL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK A TANULMÁNYAIHOZ KAPCSOLÓDÓ 

TANDÍJJAL, REGIZSTRÁCIÓS VAGY VIZSGADÍJJAL, TANKÖNYVEKKEL, TANSZEREKKEL ILL. EGYÉB OKTATÁSI 

SEGÉDESZKÖZÖKKEL KAPCSOLATOS KIADÁSAIRA VONATKOZIK.
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43. Az oktatás,  képzés hozzájárult-e… 

(1) igen

(2) nem

1/ Munkahelye megtartásához vagy új munkahely megszerzéséhez IRFEJL_1 1/

2/ Előléptetéshez, előrelépéséhez IRFEJL_2 2/

3/ Magasabb fizetéshez IRFEJL_3 3/

4/ Új feladatok ellátásához IRFEJL_4 4/

5/ Jelenlegi munkájában jobb teljesítményhez IRFEJL_5 5/

6/ Személyes fejlődéséhez

 (pl. új embereket ismert meg, felfrissítette általános ismereteit, stb.) IRFEJL_6 6/

A KÉRDÉS TOVÁBBI RÉSZE CSAK AKKOR JÖJJÖN FEL, HA AZ ELŐZŐ PONTOK MINDEGYIKÉRE 2-ES (NEM) A VÁLASZ!

Igaz-e az alábbi állítás a legutóbb elvégzett oktatásra, képzésre?

7/ Még nem volt eredménye TOVÁBB A 45. KÉRDÉSRE! IRFEJL_7 7/

44. Az előző (43.) kérdésben felsorolt okok közül melyik volt a legfontosabb?  

(Az ok sorszámát kérjük a kódnégyzetben megadni!) IRFEJLFO

45. Az elmúlt 12 hónapban részt vett-e az alábbiakban felsorolt iskola-

rendszeren kívüli oktatási, képzési formákban, hogy ismereteit, tudását, készségeit fejlessze?

Gondoljon a saját érdeklődésből, kedvtelésből végzett ismeretbővítő tevékenységekre és a munkájához, 

munkavállaláshoz kapcsolódóakra is. Ne feledkezzen meg a munkájával összefüggő kötelező képzésekről sem!

A képzés lehet alkalmi vagy rendszeres, tarthat néhány óráig, de akár több évig is. A kérdés a már befejezett és 

a most zajló képzésekre is vonatkozik.

Kérjük, csak az államilag elismert végzettséget NEM adó képzéseket vegye figyelembe a kérdés megválaszolásánál!

(1) igen

(2) nem A B

EOKT EOKTDB A B

EOKTA

EOKTB

1/ Magánórán bármilyen témában, amit saját maga szervezett, illetve fizetett 1/

(pl. magántanár egyéni nyelvórái)

2/ Konferencián, előadáson 2/

 (saját dolgozók számára szervezetteket is beleértve)

3/ Képesítést nem nyújtó szakmai tanfolyamon 3/

(pl. szakmai továbbképzés, egyéb szakmai jellegű képzés)

4/ Csoportos, szervezett nyelvtanfolyamon 4/

5/ Számítógépes tanfolyamon, informatikai képzésben 5/

6/ Csapatépítő tréningen 6/

7/ Munkavédelmi, balesetvédelmi, tűzvédelmi oktatáson 7/

8/ Egészségügyi témájú tanfolyamon (pl. életmóddal, betegségekkel, 8/

gyermekvállalással kapcsolatos tanfolyamok)

9/ Gépjárművezetői tanfolyamon 9/

10/ Munkakör betöltéséhez, vagy valamely tevékenység folytatásához szükséges képzésen 10/

 ("hatósági" képzésen, pl. hivatásos gépjárművezetői képzés,

 vízügyi, hírközlési, légügyi jogosítványok) 

11/ Ismeretterjesztő előadáson, vagy szűkebb munkaterületén kívüli témájú előadáson, 11/

 szakmai napon

12/ Önismereti, személyiségfejlesztő, meditációs előadáson, képzésen, foglalkozáson 12/

13/ Sporttal, zenével kapcsolatos előadáson, képzésen, foglalkozáson 13/

14/ Más hobbitevékenységgel (pl. kézműves, barkács, kertészet, stb.) 14/

 kapcsolatos előadáson, képzésen, foglalkozáson

15/ Munkahelyén, munkájához kapcsolódó betanítási folyamatban 15/

súgóba építve magyarázat: 

A betanítási idő lehet néhány órás, de akár több hónapos, éves is. 

16/ Egyéb tanfolyamon, képzésen 16/

Összesen 99

(A második oszlopba írja a képzés darabszámát, a harmadikba pedig adja meg,

 hogy hány darab A, illetve hány db B típusú képzésben vett részt.)

A/ Hagyományos tanfolyami képzés, kurzus (online is lehet)

Oktató vagy előadó vezeti, és van tervezett tanmenete, lehet  jelenléti vagy online.

B/ Gyakorlatorientált problémaspecifikus foglalkozás

A tanulási folyamat konkrét vagy elképzelt feladat vagy probléma megoldásán keresztül történik.

(pl. műhelymunka, workshop)

AMENNYIBEN MINDEN KÉRDÉSRE 2-ES (NEM) A VÁLASZ, ÉS A 24. A VAGY B VAGY C KÉRDÉSÉRE 1-ES 

(IGEN) A VÁLASZ (AZAZ RÉSZT VETT ISKOLARENDSZERŰ ,VAGY ISKOLARENDSZEREN KÍVÜLI ELISMERT 

VÉGZETTSÉGET ADÓ OKTATÁSBAN, SZAKMAI KÉPZÉSBEN, VAGY ELISMERT KÉPZÉSBEN KÜLFÖLDÖN),

TOVÁBB A 69/A KÉRDÉSRE! 

AMENNYIBEN A 24. ÉS A 45. KÉRDÉS MINDEN PONTJÁRA 2-ES (NEM) A VÁLASZ  (AZAZ SEMMILYEN 

KÉPZÉSBEN NEM VETT RÉSZT), TOVÁBB A 69/B KÉRDÉSRE!

MINDEN SORBA KÉRÜNK VÁLASZT!

MINDEN SORBA KÉRÜNK VÁLASZT!

K
é
p
z
é
s
-

s
z
á
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EGYÉB ISKOLARENDSZEREN KÍVÜLI OKTATÁS, KÉPZÉS

KÉRJÜK, CSAK AZ ÁLLAMILAG ELISMERT VÉGZETTSÉGET NEM ADÓ OKTATÁST ÉS KÉPZÉSEKET
VEGYE FIGYELEMBE A KÖVETKEZŐ KÉRDÉSEK MEGVÁLASZOLÁSÁNÁL!
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46. Kérjük, nevezze meg ezeket a képzéseket! EOKTNEV1-20

Itt annyi szabad kitöltésű sor jön fel, amennyi az előző kérdéseknél az 1-16 sorok képzésszámának az összege.

A sorok úgy generálódnak, hogy a sor elején megjelenik a 45. kérdésnél a felsorolás sorszáma és a megadott 

típusbesorolása is(A vagy B), illetve a 45-ös kérdésből a szöveges leírások is bemásolódnak.

Ez a véletlenszerű kiválasztáshoz kell!

HA TÖBB MINT 5 KÉRDÉST SOROLT FEL, AKKOR A SZÁMÍTÓGÉP VÉLETLENSZERŰEN KIVÁLASZT 5-ÖT 

A 46. KÉRDÉSNÉL FELSOROLT KÉPZÉSEK KÖZÜL, 

ÉS EZEKRŐL A KÉPZÉSEKRŐL KELL MEGKÉRDEZNI A KÖVETKEZŐ KÉRDÉSEKET.

 Ha 46. kérdésnél 5 vagy több képzést sorolt fel, akkor a következő tájékoztató szöveg jelenik meg.

 A következő résznél a 46. kérdésnél felsorolt képzések közül az alábbi képzésekről teszünk fel Önnek 

további kérdéseket. 

Ide bemásolódik a 46. kérdésnél megadott képzésnevek közül az 5 véletlenszerűen kiválasztott képzés.

EOKTNEV5VEL1-5

Most az X  képzéssel kapcsolatban teszek fel kérdéseket Önnek.

 Bemásolodik az 1. kiválasztott képzés neve a 46. kérdésből, majd a kérdésblokk végén a 

2. képzés neve is bemásolódik,  és újra kezdődik a kérdésblokk, továbbiakban ugyanez történik az 5 képzésig.

47. A képzés kezdetekor az alábbiak közül Önre melyik volt érvényes?

(1)  Dolgozott (alkalmazottként, vállalkozóként) vagy GYESE-en, GYED-en volt

(2) Munkanélküli volt

(3) Egyéb (tanuló, nyugdíjas stb.)

EOMELYCSOP1-5

48. Főként a munkájával kapcsolatos okból vett részt ebben a képzésben?

(1) igen, főleg munkával kapcsolatos okból vett részt

(2) nem, főleg személyes okból, saját érdeklődésből, kedvtelésből vett részt

EOKTMOT1-5

49. A képzés munkaidőben zajlott?

(Kérjük, vegye figyelembe azokat a tanítási órákat is, amelyekre a munkáltatója szabadidőt biztosított.)

(1) nem dolgozott dolgozott, és az oktatás, illetve képzés

(2) kizárólag munkaidőn kívül volt

(3) többnyire  munkaidőn kívül volt 

(4) fele-fele arányban volt munkaidőben és munkaidőn kívül

(5) többnyire munkaidőben volt

(6) kizárólag munkaidőben volt EOKTIDO1-5

50. Fizette-e ezt a képzést legalább részben a munkáltatója vagy leendő munkáltatója?

(1) igen 

(2) nem (beleértve azt is, ha nem dolgozott abban az időszakban)

EOKTFIN1-5

HA TÖBB MINT 2 KÉPZÉST SOROLT FEL A 46. KÉRDÉSNÉL, AKKOR A SZÁMÍTÓGÉP KIVÁLASZT TOVÁBBI 2-T, 

A 46. KÉRDÉS UTÁN KIVÁLASZTOTT KÉPZÉSEKBŐL, 

ÉS EZEKRŐL  A KÉPZÉSEKRŐL KELL MEGKÉRDEZNI A KÖVETKEZŐ KÉRDÉSEKET.

 Ha 46. kérdésnél 2 vagy több képzést sorolt fel, akkor a következő tájékoztató szöveg jelenik meg.

 A következő résznél a 46. kérdésnél felsorolt képzések közül az alábbi képzésekről teszünk fel Önnek további kérdéseket. 

további kérdéseket. 

Ide bemásolódik a 46. kérdésnél korábban kiválasztott  képzésnevek közül a két véletlenszerűen kiválasztott képzés.

EOKTNEV2VEL1-2

Most az X  képzéssel kapcsolatban teszek fel kérdéseket Önnek.

 Bemásolodik az 1. kiválasztott képzés neve a 46. kérdésből, majd a kérdésblokk végén a 

2. képzés neve is bemásolódik,  és újra kezdődik a kérdésblokk.

EOKTNEV2VEL1

EOKTNEV2VEL2

51. Kérjük, adja meg a képzés fő területét, témáját!

EOTERK1

B1/ a képzés fő területe, témája: EOTERSZ1 ……………………………………………………………………..

EOTERK2

B2/ a képzés fő területe, témája: EOTERSZ2………………………………………………………………………és kódja:

és kódja:

9



52. A. képzés során mi volt a legfőbb készség, amit elsajátított? 

 (Kérjük, csak egyet, a legjellemzőbbet jelölje!)

(1) Informatikai készségek (általános vagy speciális szakmai) 

(2) Vezetői készségek

(3) Csapatszellem

(4) Ügyfélkezelés (vevő/beteg/hallgató)

(5) Problémamegoldó készségek

(6) Irodai adminisztrációs készségek

(7) Idegen nyelvi készségek

(8) Műszaki és/vagy  gyakorlati  készségek

(9) Kommunikációs készségek

(10) Olvasási és/vagy számolási készségek

(11) Munkavédelmi készségek

(12) Kreatív és zenei készségek, kézműveskedés, főzés, kertészkedés

(13) Mentális egészség, érzelemkezelés vagy önismeret

(14) Fizikai készségek

(15) Egyéb készségek

EOKESZS1

(A legfontosabb elsajátított készség sorszámát kérjük a kódnégyzetben jelölni!)

EOKESZS2

53. Milyen fomában valósult meg ez a képzés?

(1) Teljesen online

(2) Többnyire online (legalább 50%-ban)

(3) Többnyire személyes, jelenléti formában (több mint 50%-ban) EOHELY1

(4) Teljesen személyes, jelenléti formában

EOHELY2

54. A képzés során a tanárok milyen gyakran használtak  vagy tettek  elérhetővé 

 tananyagokat az interneten keresztül a résztvevők számára?

(Például: audiovizuális eszközöket, online tanulási szoftvereket, e-tankönyveket, prezentációkat, hivatkozásokat.)

(1) Gyakran

(2) Időnként EOINTTAN1

(3) Egyszer sem

EOINTTAN2

55. Milyen gyakran kommunikált a tanárokkal online a képzés tartalmát illetően?

 (Pl. a képzést biztosító intézmény weboldalán, e-mailen, Whatsapp-on vagy közösségi médián keresztül)

(1) Gyakran EOTANKOMM1

(2) Időnként

(3) Egyszer sem EOTANKOMM2

56. Milyen gyakran kommunikált a többi résztvevővel online a képzés tartalmát illetően?

 (Pl. a képzést biztosító intézmény weboldalán, e-mailen, Whatsapp-on vagy közösségi médián keresztül)

(1) Gyakran EORVKOMM1

(2) Időnként

(3) Egyszer sem EORVKOMM2

57. Ki kezdeményezte a képzésen való részvételét?

(1) Munkáltatója vagy leendő munkáltatója javasolta a képzés elvégzését

(2) Munkáltatója vagy leendő munkáltatója kötelezte a képzés elvégzésére EOKEZD1

(3) Munkaügyi központ javasolta a képzés elvégzését

(4) Munkaügyi központ kötelezte a képzés elvégzésére EOKEZD2

(5) Saját maga 

58. Mi volt az oka, hogy részt vett a képzésben? MINDEN SORBA KÉRÜNK VÁLASZT!

(1) igen

(2) nem

B
1

/

B
2

/

1/ Hogy munkáját magasabb színvonalon végezhesse EOOKTOK1_01 1/

2/ Hogy karrierje kedvezőbben alakulhasson EOOKTOK1_02 2/

3/ Félt, hogy a képzés elvégzése nélkül elveszti munkahelyét EOOKTOK1_03 3/

4/ Jobbak az esélyei az elhelyezkedésre, munkahely megváltoztatására EOOKTOK1_04 4/

5/ Hogy saját vállalkozást indíthasson EOOKTOK1_05 5/

6/ Munkahelyi szervezeti és/vagy technológiai változások miatt EOOKTOK1_06 6/

7/ A munkáltató vagy a jövőbeni munkáltató vagy törvény írja elő EOOKTOK1_07 7/

8/ A mindennapi életben hasznos ismereteket, tudást szerez, készségeit fejleszti EOOKTOK1_08 8/

9/ Az érdeklődési körébe tartozó területen ismereteket, tudást szerez, készségeit fejleszti EOOKTOK1_09 9/

10/ Képesítést akart szerezni EOOKTOK1_10 10/

11/ Hogy új emberekkel ismerkedhessen meg EOOKTOK1_11 11/

12/ Saját kedvtelésből választotta a képzést EOOKTOK1_12 12/

13/ Egészségügyi okokból EOOKTOK1_13 13/

14/ Jobban végezze önkéntes munkáját EOOKTOK1_14 14/

15/ Más okból, éspedig:..................... EOOKTOK1_E EOOKTOK1_15 15/

59. Az előző (58.) kérdésben felsorolt okok közül melyik volt a legfontosabb?  

(Az ok sorszámát kérjük a kódnégyzetben megadni!) EOOKTOKFO1

Feltétel: NFENUM ≥ 1

EOOKTOKFO2
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60. Mennyi időt töltött az elmúlt 12 hónapban az említett  képzésben?

(A házi feladat elkészítésére, az önálló tanulásra, valamint a közlekedésre fordított időt kérjük ne vegye figyelembe!)

EOKTORA1

B1/ óra

eltöltött hetek száma EOKTHET1 hét

hetente eltöltött napok száma EOKTNAP1 nap

naponta eltöltött órák száma ENAPORA1 óra

EOKTORA2

B2/ óra

eltöltött hetek száma EOKTHET2 hét

hetente eltöltött napok száma EOKTNAP2 nap

naponta eltöltött órák száma ENAPORA2 óra

61. Milyen intézmény szervezésében valósult meg a képzés?

(1) iskolarendszerű oktatási intézmény 

(2) egyéb felnőttoktatást folytató oktatási, képzési intézmény / vállalkozás

(3) munkáltató vagy leendő munkáltató

(4) magánszemély 

(5) más állami vagy magán intézmény (nem oktatasi )

EOSZERV1_E EOSZERV1

EOSZERV2_E EOSZERV2

62. Kapott-e igazolást, tanúsítványt a képzés elvégzéséről?

(1) Igen, olyan igazolást vagy tanúsítványt kapott, amelyet a törvény, a munkáltató vagy a szakmai szervezet 

megkövetel

(2) Igen, de törvény, munkáltató illetve szakmai szervezet nem követeli meg az igazolást vagy tanúsítványt

(3) Nem kapott, csak a részvétel igazolható

EOTANUS1 B1/

EOTANUS2 B2/

63. Melyik állítás jellemzi a legjobban ezeket a kiadásokat?

(1) Teljes összegét Ön finanszírozta

(2) Egy részét Ön fizette, egy részét más

(3) Teljes egészében más fizette EOFIN1 B1/

(4) Nem kellett fizetni érte, mert ingyenes volt EOFIN2 B2/

64. A felsoroltak közül részben vagy egészben finanszírozta-e a következő személy

vagy szervezet a tanulmányaihoz kapcsolódó kiadásokat? (1) igen

(2) nem

B1 B2

B
1

/

B
2

/

(1) Munkáltatója vagy leendő munkáltatója EOKFIZ1_1 EOKFIZ2_1

(2) Munkaügyi központ EOKFIZ1_2 EOKFIZ2_2

(3) Más állami  vagy magán intézmény EOKFIZ1_3 EOKFIZ2_3

(4) Rokon, családtag EOKFIZ1_4 EOKFIZ2_4

(5) Más, de a fentiek közül egyik sem EOKFIZ1_5 EOKFIZ2_5

65. Kérjük, adja meg az ilyen célra kifizetett összeget!

B1/ 0 0 0 Ft EOFT1 B2/ 0 0 0 Ft EOFT2

66. Mennyire tudja jelenleg hasznosítani az említett képzés keretében megszerzett tudást, készségeit?

(1) nagyon

(2) közepesen

(3) alig EOHASZNA1 B1/

(4) egyáltalán nem EOHASZNA2 B2/

B2/

B2/

B1/

B1/

TOVÁBB A 65. KÉRDÉSRE!

A KÖVETKEZŐ KÉPZÉSI KIADÁSOKKAL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK A TANULMÁNYAIVAL KAPCSOLATOS 

TANDÍJJAL, REGISZTRÁCIÓS VAGY VIZSGADÍJJAL, TANKÖNYVEKKEL, TANSZEREKKEL, ILL. EGYÉB OKTATÁSI 

SEGÉDESZKÖZÖKKEL  KAPCSOLATOS KIADÁSAIRA VONATKOZNAK.

Amennyiben az összóraszámot nem tudja, megadható helyette az oktatásban, képzésben

B1/

TOVÁBB A 66. KÉRDÉSRE!

HA A 63-AS KÉRDÉSRE A VÁLASZ (3) ÉS A 64-ÉS KÉRDÉS 4. SORÁBAN A VÁLASZ 2-ES (NEM), AKKOR TOVÁBB A 66-OS KÉRDÉSRE!

B2/

B1/

B2/

Amennyiben az összóraszámot nem tudja, megadható helyette az oktatásban, képzésben B2/

B1/
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67. A képzés hozzájárult-e a következőkhöz? MINDEN SORBA KÉRÜNK VÁLASZT!

(1) igen

(2) nem

B
1

/

B
2

/

1/ Munkahelye megtartásához vagy új munkahely megszerzéséhez EOFEJL1_1 1/

2/ Előléptetéséhez, előrelépéséhez EOFEJL1_2 2/

3/ Magasabb fizetéshez EOFEJL1_3 3/

4/ Új feladatok ellátásához EOFEJL1_4 4/

5/ Jelenlegi munkájában jobb teljesítményhez EOFEJL1_5 5/

6/ Személyes fejlődéséhez (pl. új embereket ismert meg, EOFEJL1_6 6/

felfrissítette általános ismereteit, stb.) 

A KÉRDÉS TOVÁBBI RÉSZE CSAK AKKOR JÖJJÖN FEL, HA AZ ELŐZŐ PONTOK MINDEGYIKÉRE 2-ES (NEM) A VÁLASZ!

Igaz-e az alábbi állítás az elvégzett képzésre?

7/ Még nem volt eredménye EOFEJL1_7 7/

68. Az előző (67.) kérdésben felsorolt okok közül melyik volt a legfontosabb?  

(Az ok sorszámát kérjük a kódnégyzetben megadni!) EOFEJLFO1

EOFEJLFO2

69. A/ Az előző kérdésekre adott válaszok alapján Ön részt vett vagy jelenleg is részt vesz oktatásban, képzésben 

az elmúlt 12 hónapban. 

Ha lehetősége lett volna, részt vett volna többféle oktatásban, képzésben is?

Feltétel: ISKROKT=1 és/vagy OKJOKT=1 és/vagy KULFOKT=1 és/vagy EOKT01-EOKT16 =1

(1) igen 

(2) nem RESZVET

B/ Az előző kérdésekre adott válaszok alapján Ön nem vett részt oktatásban, képzésben az elmúlt 12 hónapban. 

Ha lehetősége lett volna, részt vett volna valamilyen oktatásban, képzésben?

Feltétel: ISKROKT=2 és OKJOKT=2 és KULFOKT=2 és  EOKT01-EOKT16 =2 

(1) igen 

(2) nem NVR

70. Azért válaszolt nemmel az előző kérdésre, mert egyszerűen nem volt szüksége további oktatásra, képzésre?

(1) igen 

(2) nem NEMSZUK

71. A/ Miért nem vett részt több oktatásban, képzésben MINDEN SORBA KÉRÜNK VÁLASZT!

 az elmúlt 12 hónapban? (1) igen

(2) nem

1/ nem volt meg a szükséges végzettsége, képzettsége, AKADALA_01 1/

vagy az oktatás, képzés egyéb előfeltételei hiányoztak

2/ az oktatás, képzés túl drága volt, nem engedhette meg magának AKADALA_02 2/

3/ a munkáltató részéről nem kapta meg a támogatást (bármilyen támogatás) AKADALA_03 3/

4/ nem álltak rendelkezésre a szükséges közszolgáltatások AKADALA_04 4/

(pl. busz, vonatközlekedés stb.)

5/ munkaidejével vagy egyéb kötelezettségeivel AKADALA_05 5/

nem volt összeegyeztethető az oktatás, képzés (pl. időhiány)

6/ elérhető közelségben nem volt megfelelő oktatás, képzés AKADALA_06 6/

7/ családi okok miatt nem volt ideje részt venni oktatásban, képzésben AKADALA_07 7/

8/ egészségi állapota miatt AKADALA_08 8/

9/ életkora miatt AKADALA_09 9/

10/ egyéb személyes oka volt, éspedig:……… AKADALEA AKADALA_10 10/

11/ nem volt megfelelő oktatás, képzés (nem volt megfelelő a kínálat) AKADALA_11 11/

12/ a korábbi tanulmányaihoz kapcsolódó kedvezőtlen tapasztalatai miatt AKADALA_12 12/

13/ túl sok jelentkező volt, nem volt szabad hely AKADALA_13 13/

14/ túl kevés jelentkező volt, nem indult a képzés AKADALA_14 14/

15/ egyéb, éspedig:……………………………………….AKADALEAC AKADALA_15 15/

HA A VÁLASZ NEM(2-ES KÓD) ÉS KORÁBBAN A 69-ES KÉRDÉSRE IS NEMMEL VÁLASZOLT (2-ES KÓD), AKKOR TOVÁBB A 

71. KÉRDÉSRE! A 69./A UTÁN A 71./A KÉRDÉSRE,  A 69./B UTÁN A 71./B KÉRDÉSRE!

OKTATÁSBAN, KÉPZÉSBEN VALÓ RÉSZVÉTELT AKADÁLYOZÓ TÉNYEZŐK

TOVÁBB A 70. KÉRDÉSRE!

TOVÁBB A 71/B  KÉRDÉSRE!

HA AZ 1/–15/ PONT KÖZÖTT CSAK EGY IGEN (1-ES) VÁLASZ VAN, TOVÁBB A 73. KÉRDÉSRE. 

TÖBB IGEN (1-ES) VÁLASZ ESETÉN TOVÁBB A 72. KÉRDÉSRE!

TOVÁBB A 71./A KÉRDÉSRE!

TOVÁBB A 73. KÉRDÉSRE!

TOVÁBB A 70. KÉRDÉSRE!
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MINDEN SORBA KÉRÜNK VÁLASZT!

B/ Miért nem vett részt semmiféle oktatásban, képzésben az elmúlt 12 hónapban? (1) igen

AKADALB_01 (2) nem

1/ nem volt meg a szükséges végzettsége, képzettsége, 1/

vagy az oktatás, képzés egyéb előfeltételei hiányoztak

2/ az oktatás, képzés túl drága volt, nem engedhette meg magának AKADALB_02 2/

3/ a munkáltató részéről nem kapta meg a támogatást (bármilyen támogatás) AKADALB_03 3/

4/ nem álltak rendelkezésre a szükséges közszolgáltatások AKADALB_04 4/

(pl. busz, vonatközlekedés stb.)

5/ munkaidejével vagy egyéb kötelezettségeivel AKADALB_05 5/

nem volt összeegyeztethető az oktatás, képzés (pl. időhiány)

6/ elérhető közelségben nem volt megfelelő oktatás, képzés AKADALB_06 6/

7/ családi okok miatt nem volt ideje részt venni oktatásban, képzésben AKADALB_07 7/

8/ egészségi állapota miatt AKADALB_08 8/

9/ életkora miatt AKADALB_09 9/

10/ egyéb személyes oka volt, éspedig:……… AKADALEB AKADALB_10 10/

11/ nem volt megfelelő oktatás, képzés AKADALB_11 11/

12/ a korábbi tanulmányaihoz kapcsolódó kedvezőtlen tapasztalatai miatt AKADALB_12 12/

13/ túl sok jelentkező volt, nem volt szabad hely AKADALB_13 13/

14/ túl kevés jelentkező volt, nem indult a képzés AKADALB_14 14/

15/ egyéb, éspedig:……………………………………….AKADALEBC AKADALB_15 15/

72. Az előző (71.) kérdésben felsorolt okok közül melyik volt a legjelentősebb?  

(Az ok sorszámát kérjük a kódnégyzetben jelölni!)

FOAKADAL

73. Az elmúlt 12 hónapban  iskolarendszerű vagy egyéb szervezett oktatáson túl törekedett-e tudatosan arra, hogy  

munkája során vagy szabadidejében új ismeretre vagy tudásra tegyen szert?

Jelölje meg, hogy az alább felsoroltak közül melyik módszert választotta! MINDEN SORBA KÉRÜNK VÁLASZT!

(1) igen

(2) nem

1/ egy családtagja, barátja, vagy kollégája révén szerzett új ismereteket INFMOD_1 1/

2/ nyomtatott anyagok (könyvek, szakfolyóiratok, stb.) felhasználásával INFMOD_2 2/

3/ elektronikus eszközök segítségével (online vagy offline) INFMOD_3 3/

4/ múzeumi, történelmi emlékhelyeken, természeti 

vagy ipari helyszíneken történő körbevezetés révén INFMOD_4 4/

5/ oktatási vagy tanulmányi központok (ideértve a könyvtárakat is) felkeresésével INFMOD_5 5/

74. Az előző kérdésben említett informális tanulási tevékenységek közül 

volt, olyan amely főleg munkával kapcsolatos volt?

(1) igen, legalább az egyik munkával kapcsolatos volt

(2) egyik sem volt munkával kapcsolatos

INFCEL

75. Mi az anyanyelve?

Legfeljebb  2 nyelv jelölhető! ANYNY1 ANYNY2

1. …………………………………………… kódja: 2. ……………………………………………kódja:

76. Kérjük, sorolja fel az összes nyelvet, amelyet anyanyelvén kívül tud használni! Az Ön által legjobban ismerttel kezdje!

Kérjük, adja meg a nyelv kódját!

NEMANY1

1. ...………………………………………kódja:

A/  Melyik állítás jellemzi leginkább az említett nyelvben való jártasságát? 

Ha több nyelvet is tud használni anyanyelvén kívül, akkor gondoljon az Ön által legjobban ismert nyelvre!

(0) Csak néhány szót és kifejezést értek, és tudok használni.

(1) Megértem, és tudom használni a mindennapok leggyakoribb, legáltalánosabb kifejezéseit. 

A nyelvet ismerős helyzetekben és dolgokkal kapcsolatban használom. 

(2) Általában a lényeget megértem, és kevésbé bonyolult mondatokban mindenféle témában képes vagyok 

kifejezni magam. Tudok beszélni tapasztalataimról és eseményekről, majdnem kiválóan kommunikálok.

(3) Mindenfajta szöveget megértek, könnyedén kifejezem magam, a nyelvnek szinte teljes mértékben 

birtokában vagyok.

NYSZINT1 NY1/

NEMANY2

2. ...………………………………………kódja:

B/  Melyik állítás jellemzi leginkább az említett nyelvben való jártasságát?

Ha több nyelvet is tud használni anyanyelvén kívül, akkor gondoljon az Ön által második legjobban ismert nyelvre!

(0) Csak néhány szót és kifejezést értek, és tudok használni.

(1) Megértem, és tudom használni a mindennapok leggyakoribb, legáltalánosabb kifejezéseit. 

A nyelvet ismerős helyzetekben és dolgokkal kapcsolatban használom. 

(2) Általában a lényeget megértem, és kevésbé bonyolult mondatokban mindenféle témában képes vagyok 

kifejezni magam. Tudok beszélni tapasztalataimról és eseményekről, majdnem kiválóan kommunikálok.

(3) Mindenfajta szöveget megértek, könnyedén kifejezem magam, a nyelvnek szinte teljes mértékben 

birtokában vagyok.

NYSZINT2 NY2/

NEMANY3 NEMANY4 NEMANY5

3. ...………………………………………kódja: 4. ...………………………………………kódja: 5. ...………………………………………kódja:

NYELVISMERET

INFORMÁLIS TANULÁS

HA AZ 1/–15/ PONT KÖZÖTT CSAK EGY IGEN (1-ES) VÁLASZ VAN, TOVÁBB A 73. KÉRDÉSRE. 

TÖBB IGEN (1-ES) VÁLASZ ESETÉN TOVÁBB A 72. KÉRDÉSRE!
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NEMANY6 NEMANY7

6. ...………………………………………kódja: 7. ...………………………………………kódja:

77. Milyen az Ön egészsége általában? 

(1) Nagyon jó

(2) Jó

(3) Megfelelő (se nem jó, se nem rossz)

(4) Rossz

(5) Nagyon rossz

ALTEU

78. Van olyan egészségügyi problémája, amely korlátozza Önt  a mindennapi tevékenységek elvégzésében,

 és ha igen, milyen mértékben?

(1) Igen, súlyosan korlátozza

(2) Igen, korlátozza, de nem súloysan

(3) Nem, egyáltalán nem korlátozza TOVÁBB A 80.KÉRDÉSRE!

EUKORLAT

79. Ez a korlátozottság legalább 6 hónapja fennáll?

(1) igen

(2) nem

TARTKORLAT

COVID-19 JÁRVÁNYHELYZETTEL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK

80. A/ Az elmúlt 12 hónapban a járványhelyzet akadályozta  a képzésben való részvételét, 

eltekintve a higéniai szabályoktól és a távolságtartástól?

Feltétel: ISKROKT=1 és/vagy OKJOKT=1 és/vagy KULFOKT=1 és/vagy EOKT01-EOKT16 =1

(1) igen

(2) nem TOVÁBB A 82. KÉRDÉSRE!

COVIDAKA

B/ Korábbi kérdéseknél jelezte, hogy nem vett részt képzésben az elmúlt 12 hónapban. 

A járványhelyzetnek volt hatása a a képzésben való részvétellel kapcsolatos érdeklődésére és terveire?

Feltétel: ISKROKT=2 és OKJOKT=2 és KULFOKT=2 és  EOKT01-EOKT16 =2 

és NVR=1 ÉS NEMSZUK=2

(1) igen

(2) nem TOVÁBB A 82. KÉRDÉSRE!

COVIDAKB

81. A/ Hogyan hatott a járványhelyzet a képzésben való részvételére? MINDEN SORBA KÉRÜNK VÁLASZT!

Feltétel: ISKROKT=1 és/vagy OKJOKT=1 és/vagy KULFOKT=1 és/vagyEOKT01-EOKT16  =1 

és COVIDAKA=1

(1) igen

(2) nem

1/ több képzésben vettem részt (iskolarendszerű és egyéb szervezett COVIDHATA_1

képzést egyaránt figyelembe véve)

2/ többet képeztem saját magam, és kevesebb szervezett oktatásban vettem részt COVIDHATA_2

3/ többféle típusú online képzést szerveztek, ami számomra előnyös volt COVIDHATA_3

4/ a képzést biztosító a képzést elhalasztotta, megszakította vagy törölte COVIDHATA_4

5/ a képzéseket a járványhelyzetnek köszönhetően más formában biztosították, COVIDHATA_5

ez nem nyerte el a tetszésemet

6/ a képzéseket online képzéssé alakították, és ezt nem tudtam kezelni COVIDHATA_6

7/ féltem a fertőzéstől, ezért nem vettem részt a személyes jelenléti oktatásokon COVIDHATA_7

8/ attól féltem, hogy másokat megfertőzök, ezért nem vettem részt COVIDHATA_8

 személyes jelenléti oktatáson 

9/ nem vehettem részt a képzében, mert  a részvételi lehetőség csak a COVID-19 COVIDHATA_9

  elleni védettségi igazolvánnyal rendelkezőkre korlátozódott

10/ egészségi problémáim voltak COVID-19 megbetegedés miatt, COVIDHATA_10

 ezért nem tudtam részt venni képzésben

11/ egyéb, éspedig:……………………………………………………COVIDHATAE COVIDHATA_11

B/ Hogyan hatott a járványhelyzet a képzésben való részvétellel MINDEN SORBA KÉRÜNK VÁLASZT!

kapcsolatos érdeklődésére és terveire?

Feltétel: ISKROKT=2 és OKJOKT=2 és KULFOKT=2 és  EOKT01-EOKT16  =2 (1) igen

és NVR=1 ÉS NEMSZUK=2 és COVIDAKB=1 (2) nem

1/ szervezett oktatásban  való részvétel helyett csak saját magam képeztem COVIDHATB_1

2/ a képzést biztosító a képzést elhalasztotta vagy törölte COVIDHATB_2

3/ a képzéseket a járványhelyzetnek köszönhetően más formában biztosították, COVIDHATB_3

és ez nem nyerte el a tetszésemet

4/ a képzéseket online képzéssé alakították, és ezt nem tudtam kezelni COVIDHATB_4

5/ féltem a fertőzéstől, ezért nem vettem részt az oktatásokon COVIDHATB_5

6/ attól féltem, hogy másokat megfertőzök, ezért nem vettem részt az oktatáson COVIDHATB_6

7/ nem vehettem részt a képzében, mert  a részvételi lehetőség csak a COVID-19 COVIDHATB_7

  elleni védettségi igazolvánnyal rendelkezőkre korlátozódott

8/ egészségi problémáim voltak COVID-19 megbetegedés miatt, COVIDHATB_8

 ezért nem tudtam részt venni képzésben

9/ egyéb, éspedig:…………………………………………………… COVIDHATBE COVIDHATB_9

EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT
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A HÁZTARTÁS JÖVEDELMI HELYZETE

82. Mennyi a háztartás rendszeres havi nettó jövedelme? JOVEDEL ezer Ft

Ide tartozik többek között a munkabér, a vállalkozásból származó jövedelem, a kamat, osztalék, 

befektetés jövedelme, kapott bérleti díj, családi pótlék, gyese, gyed, gyet, nyugdíj, segély, ösztöndíj, tartásdíj összege.

(99) nem kíván válaszolni

(HA NEM VÁLASZOLT AZ ELŐZŐ KÉRDÉSRE.)

83. Amennyiben nem tudja megbecsülni a pontos összeget, kérjük mondja meg, hogy az alábbi kategóriák közül

melyikbe tartozik az Ön háztartásának havi nettó összejövedelme!

(1) 100 000 Ft vagy kevesebb (8) 4 000 001 Ft felett JOVEDELEMKAT

(2) 100 001 – 300 000 Ft legördülő lista

(3)  300 001 – 500 000 Ft (99) nem kíván válaszolni

(4) 500 001 – 1 000 000 Ft

(5) 1 000 001 – 2 000 000 Ft

(6) 2 000 001 – 3 000 000 Ft

(7)  3 000 001 – 4 000 000 Ft

VÉGE A KIKÉRDEZÉSNEK. KÖSZÖNJÖK A VÁLASZAIT!
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