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AZ ADATSZOLGÁLTATÁS NEM KÖTELEZŐ! AZ ADATGYŰJTÉS STATISZTIKAI CÉLRA TÖRTÉNIK! NYILVÁNTARTÁSI SZÁM: 1539

A KÉRDŐÍVET A 15–74 ÉVESEKRŐL KELL KITÖLTENI
A Gazdasági Aktivitási Kérdőív kitöltésének kezdete:

1.

GAKTKNAP

GAKTKIDO

Végzett Ön az elmúlt héten legalább 1 óra jövedelmet biztosító munkát?
Ezt a munkát végezhette alkalmazottként, társas vállalkozás tagjaként, önállóként, segítő családtagként,
közfoglalkoztatottként, de akár diákként is.
(A közép- és felsőfokú tanulmányokhoz kapcsolódóan végzett fizetett munkákat,
illetve az egyéb fizetett diákmunkákat egyaránt vegye figyelembe!
AZ 5. KÉRDÉSRE!

igen (1)

MKVEGZ

nem (2)
2.

Van Önnek olyan rendszeres, jövedelmet biztosító munkája, amelytől az elmúlt héten ideiglenesen távol volt?
Az a munka, amelytől az elmúlt héten ideiglenesen távol volt, lehetett alkalmazottként, társas vállalkozás tagjaként, önállóként,
segítő családtagként, közfoglalkoztatottként, de akár diákként végzett munka is.
(A közép- és felsőfokú tanulmányokhoz kapcsolódóan végzett fizetett munkákat,
illetve az egyéb fizetett diákmunkákat egyaránt vegye figyelembe!
HA KÖZFOGLALKOZTATÁST KIEGÉSZÍTŐ ÁTMENETI KÉPZÉSI PROGRAMBAN VETT RÉSZT, AKKOR IS AZ 1-ES KÓDOT KELL JELÖLNI, A 3.
KÉRDÉSNÉL PEDIG A 13-AS KÓDOT!
van (1)
van, de gyeden, gyesen vagy gyeten van, és mellette nem dolgozik (2)
A 17. KÉRDÉSRE!

nincs (3)
3.

VANMUNKA

A LEGFONTOSABB OKOT JELÖLJE MEG!

Miért nem dolgozott az elmúlt héten?
beteg volt (01)

AZ 5. KÉRDÉSRE!

szülési szabadságon volt (02)
szabadságon volt (03)
felmondási idejét töltötte (04)
rossz volt az időjárás (05)

kötetlen munkaidőben, illetve változó munkarendben dolgozik (06)
munkáltatója átmenetileg szüneteltette a munkát gazdasági vagy technikai okból (07)
munkaügyi vita (sztrájk) volt (08)
képzésben vett részt (NEM közfoglalkoztatást kiegészítő képzési program részeként) (09)
gyermeke beteg volt (10)
többletmunkaidőt ellentételező távollét miatt (11)
egyéb okból (12), éspedig:...........................................................
NEMDOKSZ

NEMDOKA

közfoglalkoztatást kiegészítő átmeneti képzési programban vett részt (13)
4. A/ Mióta nem dolgozik a főmunkájában?

NEMDOLGEV

több mint 3 hónapja, vagyis

NEMDOLGHO
AZ 5. KÉRDÉSRE

3 hónapja vagy annál rövidebb ideje (1)
év

hó

óta nem dolgozik (2)

B/ Ha több mint 3 hónapja nem dolgozik a főmunkájában, erre az időre
kap fizetést vagy más juttatást, melynek összege a megállapodás alapjául szolgáló keresetének legalább fele (1)
nem kap fizetést vagy más juttatást, vagy ha kap, az nem éri el a megállapodás alapjául
A 17. KÉRDÉSRE!
szolgáló keresetének felét (2)
5.

MIONEMA

A/

MIONEMB

B/

Hány órát dolgozik Ön általában egy héten a főmunkájában?
A/ a heti óraszám (01–98 óra között lehet)

ALTFORA

A

B/ nagyon változó (1)

NAVALT

B

RESZTELJ

C

C/ Főmunkája:

óra

részmunkaidős (1)
teljes munkaidős (2)

A 7. KÉRDÉSRE!

A LEGFONTOSABB OKOT JELÖLJE MEG!

6. A/ Miért dolgozik Ön részmunkaidőben a főmunkájában?
A 7. KÉRDÉSRE!

iskolába vagy továbbképzésre jár (1)
egészségi állapota miatt (2)
15 évnél fiatalabb gyermeket gondoz, felügyel (3)
gondozásra, ápolásra szoruló 14 évnél idősebb személyt lát el (4)
egyéb személyes vagy családi okok miatt (5)
nem talál teljes munkaidős munkát (6)

A 7. KÉRDÉSRE!

nem kíván teljes munkaidőben dolgozni (7)
egyéb (8), éspedig:.............................................................................................................................
OKANSZ

1

OKAN

A

B/ Azért dolgozik részmunkaidőben, mert nincs vagy csak túl drágán biztosítható a felügyelet / gondozás/ ápolás, amelyet
a gyermek vagy a hozzátartozó, ismerős igényel?
igen, melyet
a gyermek igényel (1)
a gondozásra, ápolásra szoruló hozzátartozó, ismerős igényel (2)
a gyermek és a gondozásra, ápolásra szoruló hozzátartozó, ismerős igényel (3)
ez nem befolyásolta a döntését (4)
7.

RESZOKA

B

TÚLÓRÁVAL EGYÜTT, HIÁNYZÁSOK NÉLKÜL!

A/ Hány órát dolgozott Ön ténylegesen az elmúlt héten a főmunkájában?
A 8. KÉRDÉSRE!

nem dolgozott a főmunkájában (00)
a heti óraszám (01–98 óra között lehet)

FOALLORA

A

HA A 7A KÉRDÉSNÉL MEGADOTT TÉNYLEGESEN LEDOLGOZOTT ÓRÁK SZÁMA TÖBB, MINT AZ 5. KÉRDÉSNÉL A SZOKÁSOS ÓRÁK
SZÁMA, FOLYTASSA A 7B KÉRDÉSSEL, HA KEVESEBB, FOLYTASSA A 7C-VEL.
AMENNYIBEN AZ 5. KÉRDÉSNÉL „NAGYON VÁLTOZÓ” (5B) VÁLASZ VOLT, VAGY A SZOKÁSOS ÓRÁK SZÁMA UGYANANNYI, MINT A 7A
KÉRDÉSNÉL A TÉNYLEGESEN LEDOLGOZOTT ÓRÁK SZÁMA, FOLYTASSA A 8. KÉRDÉSSEL!

B/ Miért dolgozott a szokásosnál többet?
változó munkarend miatt (1)

TULORA

túlórázott (2)

FIZORA

órát

ebből a fizetett túlórák száma:

óra

egyéb ok miatt (3), éspedig:......................................................................................................
OKAI2SZ

OKAI2

B

C/ Miért dolgozott a szokásosnál kevesebbet?
beteg volt (01)
szabadságon volt (02)
ünnep volt (03)
munkaügyi vita, sztrájk volt (04)
rossz volt az időjárás (05)
hét közben kezdett új munkát vagy munkahelyet váltott (06)
a hét folyamán megszűnt a munkája (07)
kötetlen munkaidőben dolgozik (08)
munkáltatója átmenetileg szüneteltette a munkát gazdasági vagy technikai okból (09)
képzésben vett részt (10)
szülési szabadságon, gyeden, gyesen, gyeten volt (11)
személyes vagy családi ok miatt (beteg családtagját ápolta) (12)
változó munkarendben dolgozik (13)
egyéb ok miatt (14), éspedig:.......................................................

OKAI

OKAISZ

C

8. A/ Dolgozott Ön az elmúlt négy hétben a főmunkájában az alábbi munkarendek valamelyikében?
HA TÖBBFÉLE MUNKARENDBEN IS DOLGOZOTT AZ ELMÚLT NÉGY HÉTBEN, AKKOR KÉRJÜK AZT JELÖLJE, AMELYBEN A LEGHOSSZABB
IDEIG VÉGEZTE MUNKÁJÁT.

igen,
2 műszakos munkarendben (1)
3 vagy 4 műszakos munkarendben (2)
rendhagyó, váltakozó munkarendben (3)
nem, egyik felsorolt formában sem (4)

MREND
MINDEN KÓDNÉGYZET KITÖLTENDŐ!

B/ Dolgozott Ön az elmúlt négy hétben a főmunkájában
A/ este

igen: rendszeresen (1)

alkalmanként (2)

nem (3)

EST

A/

B/ éjszaka

igen: rendszeresen (1)

alkalmanként (2)

nem (3)

EJ

B/

C/ szombaton

igen: rendszeresen (1)

alkalmanként (2)

nem (3)

SZO

C/

D/ vasárnap

igen: rendszeresen (1)

alkalmanként (2)

nem (3)

VAS

D/

9. A/ Szokta főmunkáját otthon végezni?
igen:

OT

jellemzően otthonában dolgozik (1)

alkalmanként (2)

soha (3)

A/

B/ Végzett-e az elmúlt 4 hétben távmunkát (informatikai és telekommunikációs eszközök igénybevételével)?
igen: rendszeresen (1) alkalmanként (2)

nem (3)

VEGTAVMK

10. A/ Mikor kezdett dolgozni a jelenlegi főmunkájában?
Ha az előző hét végétől számított két éven belül kezdett, melyik hónapban?

B/

KEZDEV

évben

KEZDHO

hónapban

HA TÖBB MINT 2 ÉVE KEZDETT JELENLEGI MUNKAHELYÉN DOLGOZNI, TOVÁBB A 11. KÉRDÉSRE!

B/ Jelen munkájának megtalálásához kapott-e segítséget a munkaügyi központtól? (beleértve az átképzést is)
igen (1)

SEGMUKO

nem (2)

2

11.

Volt-e Önnek az elmúlt héten (a főmunkáján kívül) másik, jövedelmet biztosító munkája?
alkalmazottként:

igen:

kft. tagjaként

társas vállalkozásnál, vállalatnál, költségvetési

alkalmazott nélkül (06)

alkalmazottal (07)

egyéb (társas) vállalkozás tagjaként

intézménynél, nonprofit szervezetnél (01)
szövetkezetnél (02)

alkalmazott nélkül (08)

alkalmazottal (09)

egyéni vállalkozóként, önállóként

egyéni vállalkozónál, önállónál (03)
alkalmi munkásként, napszámosként (04)

alkalmazott nélkül (10)

szövetkezet tagjaként (05)

alkalmazottal (11)

segítő családtagként (12)
MASIK

A 14. KÉRDÉSRE!

nem volt (13)
12.

Hány órát dolgozott ebben a munkájában az elmúlt héten?
nem dolgozott ebben a munkájában (00)
a heti óraszám (01–98 óra között lehet)

13.

Nem fő munkájának jellemzője,

MMORA
MMSZOV

munkáltatójának (a munkahely telephelyének) főtevékenysége...............................................................

MMKKOD8
TEÁOR'08

……………………………………………………………………………………………………………………
14.

Szeretne a jelenleginél magasabb óraszámban dolgozni?
igen
főmunkája mellett, második állásban (1)
jelenlegi főmunkája helyett szeretne olyan másik munkát, amelyben többet dolgozhatna (2)
a jelenlegi munkáján belül (3)
bármelyik módon (4)
MAGASABB

nem (5)
15.

Hetente hány óra keresőmunkát vállalna összesen?

16.

Keresett-e Ön másik munkát az elmúlt négy hétben?
igen, mert
szerződése lejár, bizonytalan a jelenlegi munkahelye (1)

a heti óraszám (01–98 óra között lehet)

OSSZORA
A LEGFONTOSABB OKOT JELÖLJE MEG!

jelenlegi munkáját átmenetinek tekinti (2)
főmunkája melletti második állást keres (3)
A 19. KÉRDÉSRE!

jobb munkafeltételeket szeretne (4)
a jelenleginél hosszabb idejű munkát keres (5)
a jelenleginél rövidebb idejű munkát keres (6)
egyéb okból (7), éspedig:………...............................
nem (8)

17.

KERES

KERESSZ

AMENNYIBEN ITT A VÁLASZ 8. (NEM KERESETT MÁSIK MUNKÁT), ÉS SZERETNE MAGASABB ÓRASZÁMBAN
DOLGOZNI (A 14. KÉRDÉSRE A VÁLASZ 1–4), TOVÁBB A 25. KÉRDÉSRE!
AMENNYIBEN ITT A VÁLASZ 8. (NEM KERESETT MÁSIK MUNKÁT), ÉS NEM SZERETNE MAGASABB
ÓRASZÁMBAN DOLGOZNI (A 14. KÉRDÉSRE A VÁLASZ 5.), TOVÁBB A 29. KÉRDÉSRE!

Keresett-e Ön munkát az elmúlt 4 hétben?
igen (1)
nem, mert már talált, és 3 hónapon belül kezd (2)

A 20. KÉRDÉSRE!

nem, mert már talált, és több mint 3 hónap múlva kezd (3)

KERESMK

A 23. KÉRDÉSRE!

nem (4)
18.

Mennyi az a minimális havi nettó bér, amennyiért munkát vállalna?

19.

Hogyan keresett munkát?

MINIM
MINDEN SORBA KÉRÜNK VÁLASZT!

0

0

igen (1), nem (2)

A/ állás után érdeklődött a munkaügyi központnál

HOGYA

A

B/ állás után érdeklődött magán-munkaközvetítőnél

HOGYB

B

C/ közvetlenül keresett meg munkáltatókat

HOGYC

C

D/ hirdetést adott fel, hirdetésre válaszolt

HOGYD

D

E/ hirdetéseket olvasott

HOGYE

E

F/ rokonoknál, ismerősöknél érdeklődött

HOGYF

F

G/ jelentkezett állásra, és most a döntésre vár

HOGYG

G

H/ közalkalmazotti, közszolgálati pályázatot adott be

HOGYH

H

vállalkozásának megindításához engedélyek, pénzügyi források beszerzését intézte

HOGYI

I

J/ földet, telket, üzlethelyiséget keresett

HOGYJ

J

K/ tesztet írt, vizsgát tett, vagy meghallgatáson volt

HOGYK

K

L/ várja a munkaügyi központ értesítését

HOGYL

L

HOGYM

M

I/

M/ egyéb, éspedig:.................................................

HOGYMSZ

A MÁSIK MUNKÁT KERESŐK (A 16. KÉRDÉSRE 1–7. A VÁLASZ) TOVÁBB A 21. KÉRDÉSRE!

20.

Mi volt a munkakeresést közvetlenül megelőző tevékenysége?
dolgozott (1)
nem dolgozott, mert:
nappali tagozatos tanuló volt (2)
gyeden, gyesen vagy gyeten volt (3)
családját, háztartását látta el (4)
munkája megszűnt, és nem kezdett azonnal új munkát keresni (5)
egyéb (6), éspedig.......................................................................................................................
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ELOZOSZ

0 Ft

ELOZOTEV

21.

22.

Mióta keres Ön munkát, illetve ha már talált, mennyi ideig kereste azt a munkát, amelybe hamarosan munkába fog állni?
A/ egy hónapnál rövidebb ideje, éspedig

MIOHET

A

hete/hétig

B/ egy hónapja vagy hosszabb ideje, éspedig:

MIOHO

B

hónapja/hónapig

Milyen típusú munkát keres, vagy keresett, illetve ha már talált, az milyen típusú?
csak teljes munkaidőst (1)

elsősorban részmunkaidőst, de teljes munkaidőst is elvállalna (4)

csak részmunkaidőst (2)

akár teljes, akár részmunkaidőst (5)

elsősorban teljes munkaidőst, de részmunkaidőst is elvállalna (3)

önálló vállalkozást szeretne indítani (6)

TELJVR

A 25. KÉRDÉSRE!
A LEGFONTOSABB OKOT JELÖLJE MEG!

23. A/ Miért nem keresett munkát az elmúlt négy hétben?
úgy gondolja, hogy nem találna munkát (01)
a munkaügyi központ által támogatott képzésen, tréningen vett részt (02)
várja, hogy visszahívják korábbi munkahelyére (03)

A 24. KÉRDÉSRE!

csak rosszul fizető munka van (04)
egészségi állapota miatt (05)
15 évnél fiatalabb gyermeket gondoz, felügyel (06)
gondozásra, ápolásra szoruló 14 évnél idősebb személyt lát el (07)
egyéb személyes vagy családi okok miatt (08)
tanulásban, képzésben való részvétel miatt (09)

A 24. KÉRDÉSRE!

önálló vállalkozását tervezi (10)
nyugdíjban, korhatár előtti ellátásban részesül (11)
egyéb (12), éspedig:.......................................................................................................... NKEROKSZ
nem kíván munkát vállalni (13)

NKEROKA

A 26. KÉRDÉSRE!

A

B/ Azért nem keresett munkát, mert nincs vagy csak túl drágán biztosítható a felügyelet / gondozás/ ápolás, amelyet
a gyermek, vagy a hozzátartozó, ismerős igényel?
igen, melyet
a gyermek igényel (1)
a gondozásra, ápolásra szoruló hozzátartozó, ismerős igényel (2)
a gyermek és a gondozásra, ápolásra szoruló hozzátartozó, ismerős igényel (3)
ez nem befolyásolta a döntését (4)
24.

NKEROK

B

Szeretne jövedelemszerző tevékenységet folytatni?
igen (1)

25.

DOLGOZNA

A 26. KÉRDÉSRE!

nem (2)

Munkába tudna Ön állni, illetve tudna a jelenleginél magasabb óraszámban dolgozni két héten belül?
A/ igen (1)

nem (2)

TUDNA

A

MERTNEM

B

B/ Ha nem, miért?
a munkaügyi központ által támogatott képzésen, tréningen vesz részt (1)
egészségi állapota miatt (2)
tanul (3)
a jelenlegi munkáját nem tudja két héten belül elhagyni (4)
15 évnél fiatalabb gyermeket gondoz, felügyel (5)
gondozásra, ápolásra szoruló 14 évnél idősebb személyt lát el (6)
15 évnél fiatalabb gyermeket gondoz, felügyel és gondozásra, ápolásra szoruló 14 évnél idősebb személyt lát el (7)
egyéb személyes vagy családi okok miatt (8)
egyéb (9), éspedig:..................................................................................................................

MERTNSZ

HA AZ ELMÚLT HÉTEN DOLGOZOTT, ILLETVE VAN RENDSZERES MUNKÁJA
(AZ 1. VAGY A 2. KÉRDÉSRE IGEN (1) A VÁLASZ), TOVÁBB A 29. KÉRDÉSRE!

26.

SZÜNIDEI MUNKA NEM SZÁMÍT!

Volt már korábban rendszeres, jövedelmet biztosító munkája?
igen, és ez a munkája (munkaviszonya) már megszűnt (1)
igen, és ez a munkaviszonya jelenleg is fennáll gyes, gyed, gyet igénybevétele mellett (2)
nem (3)

27.

A 28. KÉRDÉSRE!

VOLTMAR

A 30. KÉRDÉSRE!

A LEGFONTOSABB OKOT JELÖLJE MEG!

Miért szűnt meg ez a munkája?
elveszítette az állását (01)
munkakörülményei, anyagi, illetve egyéb ok miatt felmondott (02)
időszakos vagy szezonális munkája befejeződött (03)
15 évnél fiatalabb gyermeket gondoz, felügyel (04)
gondozásra, ápolásra szoruló 14 évnél idősebb személyt lát el (05)
egyéb személyes vagy családi okok miatt (06)
saját betegsége miatt (07)
tanulásban, képzésben való részvétel miatt (08)
korkedvezményes nyugdíjazás vagy korhatár előtti ellátás igénybevétele miatt (09)
rokkantsági nyugdíjazás vagy rokkantsági ellátás igénybevétele miatt (10)
öregségi nyugdíjazás miatt (11)
önálló vállalkozását feladta (12)
önálló vállalkozása tönkrement (13)
közfoglalkoztatása befejeződött (14)
egyéb okból (15), éspedig:.................................................

SZUNOKSZ

4

SZUNOK

28.

Mikor végzett utoljára rendszeres, jövedelmet biztosító munkát?

SZÜNIDEI MUNKA NEM SZÁMÍT!

Ha az előző hét végétől számított két éven belül szűnt meg a munkája, melyik hónapban?

SZUNEV

év

SZUNHO

hónap

HA AZ ELTELT IDŐ 8 ÉV VAGY TÖBB, FOLYTASSA A 30. KÉRDÉSSEL!

29.

A FŐMUNKÁVAL – MUNKÁVAL NEM RENDELKEZŐKNÉL A KORÁBBI FOGLALKOZTATÁSSAL – KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK:

a

Mi a munkáltató cégszerű megnevezése?

b

Hol van a munkáltató, a vállalkozás telephelye?

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

MUNKTMGN

TELEP

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

település
TELMEGYE

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

megye
TELORSZ

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

az ország neve (ha nem Magyarország)
c

d

e

Mi a munkáltató főtevékenysége?
MKSZOV
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
Mi a telephelyen folyó főtevékenység?
TELSZOV
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
Mi a vállalat, intézmény, vállalkozás tulajdonformája?
tiszta állami tulajdonú (1)

önkormányzati tulajdonú (5)

tiszta magántulajdonú (2)

vegyes tulajdonú (6)

szövetkezeti tulajdonú (3)

nem tudja (7)

MKKOD8
TEÁOR'08
TELKOD8
TEÁOR'08

egyéb (egyházi, alapítványi, egyesületi stb.) (4)

TULFORM

AMENNYIBEN A KÓD 2 VAGY 6, KÉRJÜK VÁLASSZON A KÖVETKEZŐK KÖZÜL, EGYÉBKÉNT TOVÁBB A 29/F KÉRDÉSRE!

f

tisztán külföldi tulajdonú (1)

hazai tulajdonú (tiszta vagy többségi) (3)

többségi külföldi tulajdonú (2)

nem tudja (4)

Hányan dolgoznak az adott munkáltatónál?
A/ 10 fő vagy kevesebb, éspedig:

TUL
MHDO1

B/ 11–19 fő (2)

300–499 (5)

nem tudja, de több mint 10 fő (8)

20–49 fő (3)

500–999 (6)

nem tudja, de kevesebb mint 11 fő (9)

50–299 fő (4)

1000 fő vagy több (7)

MHDO2

Hányan dolgoznak az adott telephelyen?

TEDO1

fő

A

B
fő

A

A/ 10 fő vagy kevesebb, éspedig:

g

B/ 11–19 fő (2)

300–499 (5)

nem tudja, de több mint 10 fő (8)

20–49 fő (3)

500–999 (6)

nem tudja, de kevesebb mint 11 fő (9)

50–299 fő (4)

1000 fő vagy több (7)

TEDO2

B

Mi az Ön foglalkozása?
FOGLALK
.......................................................................................................................................................................
A munkakörére jellemző tevékenység rövid leírása:

MUNKAKOR
FEOR08
......................................................................................................................................................................
ISCO08
......................................................................................................................................................................

FEOR-08
ISCO-08

A KÖVETKEZŐ KÉRDÉST AZOKTÓL KELL MEGKÉRDEZNI, AKIK A MUNKÁLTATÓRA ÉS A FOGLALKOZÁSRA VONATKOZÓ KÉRDÉSKÖRRE ADOTT
VÁLASZOK ALAPJÁN VALÓSZÍNŰSÍTHETŐEN A MAGYAR HONVÉDSÉG ÁLLOMÁNYÁBA TARTOZNAK!

A Magyar Honvédség állományába tartozók rendfokozata
tisztek, főtisztek, tábornokok (hadnagyi rangtól felfelé) (1)
tiszthelyettesek, zászlósok (2)
tisztesek, honvédek (3)
h

RANG

Mi a foglalkozási viszonya?
alkalmazott:
társas vállalkozásnál (szövetkezet kivételével), vállalatnál, költségvetési intézménynél, nonprofit szervezetnél (01)
szövetkezetnél (02)
egyéni vállalkozónál, önállónál (03)
alkalmi munkás, napszámos (04)
szövetkezet tagja (05)
kft. tagja
alkalmazott nélkül (06)

alkalmazottal (07)

egyéb (társas) vállalkozás tagja
alkalmazott nélkül (08)

alkalmazottal (09)

egyéni vállalkozó, önálló
alkalmazott nélkül (10)

alkalmazottal (11)

segítő családtag (12)

FOGLVISZ

HA AZ ELMÚLT HÉTEN DOLGOZOTT, ILLETVE VAN RENDSZERES MUNKÁJA (AZ 1. VAGY A 2. KÉRDÉSRE IGEN (1) A VÁLASZ)
ÉS ALKALMAZOTT (29/h=01–04), AKKOR FOLYTASSA A 29/i-VEL, EGYÉBKÉNT TOVÁBB A 30. KÉRDÉSRE.

5

i

Végez-e irányító tevékenységet (irányítja-e mások munkáját)?

j

Munkaszerződése milyen jellegű?

igen (1)

nem (2)

IRTEV

közvetlenül a munkáltatójával áll szerződésben (1)
munkaerő-kölcsönző/közvetítő irodával kötött szerződést (2)

MSZJEL

diákszövetkezettel áll szerződésben (3)
diákként tanulmányaihoz kötődő tanulószerződés, együttműködési megállapodás, hallgatói munkaszerődés alapján dolgozik (4)
k

Munkaszerződése, kinevezése, megbízása mennyi időre szól ? (Ha alkalmi munkás, napszámos
(29/h kérdésben a válasz 04), csak 2–9 válaszlehetőségek kódolhatók!)
A 29/o KÉRDÉSRE!

határozatlan idejű (1)
meghatározott időre szóló, éspedig:

l

1 hónapnál rövidebb idejű (2)

4–6 hónapra szól (4)

19–24 hónapra szól (7)

1–3 hónapra szól (3)

7–12 hónapra szól (5)

25–36 hónapra szól (8)

13–18 hónapra szól (6)

több mint 3 évre szól (9)

igen (1)
m

MSZ

Szeretne-e határozatlan idejű szerződéssel dolgozni?
nem (2)

HATLAN

Miért dolgozik határozott időre szóló szerződéssel?
alkalmazása csak képzésének idejére szól (1)

alkalmi munkás (6)

nem tudott más munkát találni (2)

közfoglalkoztatásban vesz részt (7)

csak meghatározott időre kívánt elhelyezkedni (3)

nem tud különösebb okot megjelölni (8)

próbaidős (4)

A 29/o KÉRDÉSRE!

szezonális munkát végez (5)
n

A 29/o
KÉRDÉSRE!

HATOKA

Kérjük, jelölje meg, milyen képzéshez kapcsolódik foglalkoztatása!
Középfokú tanulmányaihoz kapcsolódik, tanulószerződés vagy együttműködési megállapodás alapján dolgozik (1)
Felsőfokú tanulmányaihoz kapcsolódik (2)
Egyéb képzéshez kapcsolódik, éspedig…………………………………………………………….. (3)

o

30.

KEPZMUSZ

KEPZMUNK

Mennyi a rendszeres havi nettó vagy bruttó keresete (Ft-ban)?
A/

minimálbér (1)

garantált bérminimum (2)

B/

ha nem minimálbér:

A/

Részt vesz-e a közfoglalkoztatási programban?

BRUNE

bruttó (1)

igen, közfoglalkoztatottként dolgozik (1)

nettó (2)

B

MINIM18

A

KERESET

0

KOZMUNKA

A 30/C KÉRDÉSRE!

A

B/

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

C/

Jelentkezett-e valaha a munkaügyi központ helyi kirendeltségén?

KOZMSZ

igen (1)
nem (2)
D/

JELMUKP

NYILV

igen (1)

E/

C

Nyilvántartják-e álláskeresőként a munkaügyi kirendeltségen?
D

HA MÁR JELENTKEZETT A MUNKAÜGYI KÖZPONTNÁL, TOVÁBB A 30/F-RE. HA SOHA NEM
JELENTKEZETT A MUNKAÜGYI KÖZPONTNÁL ÉS NEM VESZ RÉSZT KÖZFOGLALKOZTATÁSI
PROGRAMBAN, TOVÁBB A 32. KÉRDÉSRE, EGYÉBKÉNT TOVÁBB A 33. KÉRDÉSRE!

nem (2)

Hány hónapja tartják nyilván álláskeresőként?

NYILVHO

E

HA NEM VESZ RÉSZT KÖZFOGLALKOZTATÁSI PROGRAMBAN, TOVÁBB A 31. KÉRDÉSRE, EGYÉBKÉNT TOVÁBB A 33. KÉRDÉSRE!
F/

Mikor jelentkezett utoljára a munkaügyi központ helyi kirendeltségén?
1 hónapnál rövidebb ideje (1)
1 hónapja, vagy több, de 2 hónapnál rövidebb ideje (2)

6 hónapja, vagy több, de 1 évnél rövidebb ideje (5)

2 hónapja, vagy több, de 3 hónapnál rövidebb ideje (3)

1 éve, vagy több, de 2 évnél rövidebb ideje (6)

3 hónapja, vagy több, de 6 hónapnál rövidebb ideje (4)

2 éve, vagy régebben (7)

MIKORJEL

F

HA NEM VESZ RÉSZT KÖZFOGLALKOZTATÁSI PROGRAMBAN, TOVÁBB A 32. KÉRDÉSRE, EGYÉBKÉNT TOVÁBB A 33. KÉRDÉSRE!
31.

Részesül-e álláskeresési ellátásban (pl. álláskeresési járadékban, nyugdíj előtti álláskeresési segélyben)
a munkaügyi szervezettől?
A RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLYT ÉS A FOGLALKOZTATÁST
HELYETTESÍTŐ TÁMOGATÁST ITT NE VEGYE FIGYELEMBE!
A 33. KÉRDÉSRE!

igen (1)
32.

0 Ft

A 30/C KÉRDÉSRE!

igen, közfoglalkoztatást kiegészítő átmeneti képzési programban vesz részt (2)
nem (3)

0

nem (2)

SEGELY

Részesül-e foglalkoztatást helyettesítő vagy foglalkoztatást elősegítő támogatásban?
igen,
a járási (fővárosi) kormányhivataltól foglalkoztatást helyettesítő támogatásban (1)
foglalkoztatást elősegítő támogatásban (2), éspedig: ……………………………………………..

ELLEGYEB

(Ezek például az alábbiak lehetnek: álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő támogatása,
foglalkoztatást elősegítő képzés támogatása, stb.)
egyikben sem részesül (3)

ELLATAS

6

33. A/ Mi volt az egy évvel ezelőtti tevékenysége?
HA NEM DOLGOZIK, VAGY 2 ÉVEN BELÜL KEZDETT EL
DOLGOZNI JELENLEGI MUNKAHELYÉN, TOVÁBB A 33/b-RE,
EGYÉBKÉNT TOVÁBB A 34. KÉRDÉSRE!

dolgozott (alkalmazott, vállalkozó, segítő családtag stb.) (1)
munkanélküli volt (2)
tanult, fizetés nélküli gyakornok volt (3)
nyugdíjas (vagy korhatár előtti ellátásban részesülő) volt (4)

A 36. KÉRDÉSRE!

munkaképtelen (rokkant) volt (5)
gyeden, gyesen, gyeten volt (6)
a háztartást, illetve családját látta el (7)
egyéb okból nem dolgozott (8)

EGYEVEZ

B/ Közfoglalkoztatási programban vett részt (közfoglalkoztatottként dolgozott, vagy átmeneti képzési programban vett részt)?

igen (1)
nem (2)
34

EGYEVEZB

Mi volt az egy évvel ezelőtti foglalkozási viszonya?
alkalmazott:

kft. tagja

társas vállalkozásnál (szövetkezet kivételével), vállalatnál,

alkalmazott nélkül (06)

költségvetési intézménynél, nonprofit szervezetnél (01)
szövetkezetnél (02)

alkalmazott nélkül (08)

egyéni vállalkozónál, önállónál (03)

alkalmazott nélkül (10)

szövetkezet tagja (05)

REGFVISZ

Mi volt az egy évvel ezelőtti munkahelyének (munkáltatója telephelyének) főtevékenysége?
REGSZOV
REGMKKOD8

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

TEÁOR'08

Az elmúlt négy hétben részt vett-e Ön iskolarendszerű oktatásban vagy képzésben? Iskolarendszerűnek tekintendő az oktatás vagy
képzés, amennyiben tanulói jogviszony állt fenn, vagyis diákigazolvánnyal rendelkezett.
részt vett (1)

nem vett részt, mert tanítási szünet volt (2)

nem vett részt (3)
37.

alkalmazottal (11)

segítő családtag (12)

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

36.

alkalmazottal (09)

egyéni vállalkozó, önálló

alkalmi munkás, napszámos (04)

35.

alkalmazottal (07)

egyéb (társas) vállalkozás tagja

A/

A 38. KÉRDÉSRE!

TANIR

Milyen szintű és típusú iskolarendszerű oktatásban vagy képzésben vett Ön részt az elmúlt négy hétben,
illetve a tanítási szünetet megelőzően?
általános iskola, vagy gimnázium 5–8. évfolyamain (1)

érettségit adó általános képzésben (3)

érettségit nem adó szakmai képzésben (2)

érettségit adó szakmai képzésben (4)
érettségire épülő középfokú szakképzésben (5)
iskolarendszerű felsőfokú szakképzésben (6)
felsőfokú alap-, vagy azzal egyenértékű képzésben (7)
felsőfokú mester-, vagy azzal egyenértékű képzésben (8)
doktori képzésben (Ph.D., DLA) (9)

ISKSZINT

HA 1-ES VÁLASZT ADOTT, AKKOR FOLYTASSA A 37/C KÉRDÉSSEL. HA 2, 3, VAGY 4-ES VÁLASZT ADOTT, AKKOR FOLYTASSA A
KÉRDÉSSEL. EGYÉBKÉNT TOVÁBB A 37/B KÉRDÉSRE!

A/2 Hányadik évfolyamon tanul?

A

37/A/2

ISKEVF
HA A 37/A KÉRDÉSRE 3-AS VÁLASZT ADOTT, TOVÁBB A 37/C KÉRDÉSRE!

B/

IRSZAKSZ
A képzési terület megnevezése és a képzettség kódja:……………………………………………………..
A kódhoz tartozó szakirány hivatalos megnevezése:

C/

…………...……

IRSZAK18

B

KEORSZ2

Az iskolarendszerű oktatás módja:
nappali képzés (1)

levelező képzés (3)

esti képzés (2)

távoktatás (4)

IRMOD

C

HA FELSŐFOKÚ OKTATÁSBAN VETT RÉSZT (A 37/A KÉRDÉSRE 6–9 KÓD A VÁLASZ), AKKOR FOLYTASSA A 37/D-VEL,
EGYÉBKÉNT TOVÁBB A 38. KÉRDÉSRE!
D/ Rendelkezik felsőfokú tanulmányai miatt ideiglenes lakhellyel?

igen,

nem (5)

albérletben, lakásbérletben (1)
kollégiumban (2)
ismerősnél, rokonnál (3)

IDEGLSZ

egyéb helyen, éspedig: ..…………..…….………………… (4)
38.

A/

IDEGLAK

D

MINDEN KÓDNÉGYZETBE KÉRÜNK VÁLASZT!

Az elmúlt négy hétben részt vett-e az alábbi képzésekben
munkához kapcsolódóan vagy saját érdeklődésből
egyszeri alkalommal vagy rendszeresen
néhány órán át vagy akár több napig?
1/ képesítést nyújtó szakmai tanfolyamon, OKJ-s képzésben
2/ képesítést nem nyújtó szakmai tanfolyamon, képzésben, továbbképzésben

igen (1) – nem (2)
TAN1
1/
TAN2

2/

3/ előadáson, konferencián, szemináriumon

TAN3

3/

4/ munkához kapcsolódóan betanítási folyamatban, új belépőknek szóló képzésben

TAN4

4/

5/ tűz- és munkavédelmi oktatásban

TAN5

5/

6/ csapatépítő tréningen

TAN6

6/

7/ nyelvtanfolyamon

TAN7

7/

8/ számítógépes tanfolyamon, informatikai képzésben

TAN8

8/

9/ távoktatás keretében szervezett tanfolyamon, e-learning képzésben, webinar képzésben

TAN9

9/

10/ magánórán

TAN10

10/

11/ gépjárművezetői tanfolyamon

TAN11

11/

12/ sporttal, zenével, más hobbitevékenységgel kapcsolatos előadáson, tanfolyamon
13/ egyéb képzésben, éspedig: ……………………………...
EGYEBOKT

TAN12
TAN13

12/
13/

HA NEM VETT RÉSZT A FENTI KÉPZÉSEKBEN (MINDEN KÉRDÉSRE 2-ES (NEM) A VÁLASZ), TOVÁBB A 40. KÉRDÉSRE!

7

8

B/

Összesen hány órát töltött a megjelölt képzésekben az elmúlt négy hétben (az órák száma: (01–98)

IKOSSZORA B/

HA CSAK EGYFÉLE KÉPZÉSBEN VETT RÉSZT (A 38/A-NÁL CSAK EGY KÉRDÉSRE 1-ES (IGEN) A VÁLASZ), TOVÁBB A 39.
KÉRDÉSRE!

39.

C/

Melyik képzést kezdte meg legutoljára?

A/

Mi a képzési terület megnevezése és a képzettség kódja:………………………………

B/

A kódhoz tartozó szakirány hivatalos megnevezése:
…………...……
KEORSZ3
Ha több képzésben is részt vett, akkor az A-C pontokban a 38/C-nél megadott, legutóbb megkezdett képzésre vonatkozóan kérjük
válaszát!
Mi volt a képzés célja?

UTOLSO
IKSZAKSZ

IKSZAK18

C/

A/

első szakmai végzettség megszerzése a munkavállaláshoz (1)
továbbképzi magát: új képzettséget kíván szerezni, meglévő képzettségét növeli (2)
saját érdeklődéséből tanult, nem a munkájához kapcsolódóan (3)
C/

IKCEL

B/

A képzésben való részvétel idején volt-e jövedelmet biztosító munkája?
nem volt jövedelmet biztosító munkája (1)
volt jövedelmet biztosító munkája és az oktatás, illetve a képzés
munkaidőn kívül volt (2)
többnyire munkaidőn kívül volt (3)
fele-fele arányban volt munkaidőben és munkaidőn kívül (4)
többnyire munkaidőben volt (5)
kizárólag munkaidőben volt (6)

40.

IKDOLG

Melyik csoportba sorolná magát az alábbiak közül?
dolgozik (1)
munkanélküli (2)
tanuló vagy fizetés nélküli gyakornok (3)
nyugdíjas (vagy korhatár előtti ellátásban részesül) (4)
munkaképtelen (rokkant) (5)
gyeden, gyesen, gyeten van (6)
a háztartást, illetve családját látja el (7)
egyéb okból nem dolgozik (8)

41.

MELYCSOP

A gazdasági aktivitási kérdőívhez tartozó kiegészítő kérdőív
a megkérdezettre vonatkozik, és kitöltésre került (1)
a megkérdezettre nem vonatkozik (2)
a megkérdezettre vonatkozik, de nem válaszolt rá (3)
nem volt az adott kikérdezéskor (4)

A Gazdasági Aktivitási Kérdőív kitöltésének vége:

KIEG
GAKTVNAP

9

GAKTVIDO

C/

