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KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

MUNKAERŐ-FELMÉRÉS
ADATLAP
2020
Laptopos adatgyűjtéshez
L

LAKOS-azonosító

CÍM

Meghiúsulási kódok:

32-es kód esetén használandó:

Munkakörzet sorszáma

KORZET

10 sikeres magyar nyelvű kikérdezés

Megye:

MEGYE

12 sikeres idegen nyelvű önkitöltés

33 belföldre költözött

21 Nem azonosítható cím

34 külföldre költözött

22 Nem létező cím

35 meghalt

23 Nem lakott (üres) lakás

36 intézetbe költözött

24 Nem lakáscím

37 a háztartás egyéb okból megszűnt

25 Megközelíthetetlen cím

38 a megszűnés oka ismeretlen

Terület:

TERUL

A számlálókörzet száma:

SZLOK

A lakás sorszáma:

LSOR

A háztartás sorszáma:

HSOR

A háztartás minden tagja:

30 A háztartás elérhetetlen, de a lakás lakott
Vonatkozási év:

VONEV

Vonatkozási hónap:

31 A háztartás elérhetetlen, nem tudja, hogy lakott-e

VONHO

A felkeresés éve:

DATUMEV

A felkeresés hónapja:
A felkeresés sorszáma:
Az összeíró kódja:

41 Válaszmegtagadás

DATUMHO

A felkeresés napja:

42 Válaszképtelenség

DATUMNAP

43 Nyelvi nehézség miatti meghiúsulás

KERSORSZ

81 Összeírási időszak túllépés

OSSZEIRO

97 WEB-es kitöltést vállalt

Meghiúsulás kódja:

MEGHI

Kitöltés nyelve

MEGHI32

32 A háztartás elköltözött

MEGHIMEF

Sikeres idegen nyelvű önkitöltés esetén

NYELV

Kitöltés nyelve: (1) angol
(2) német

(3) orosz

(5) vietnámi

(4) kínai

HÁZTARTÁSI TÁBLA
A személy

sorszáma

rövidített neve
(a vezetéknév
első betűje és a
keresztnév)

A személy
háztarAdattásfő- házasszületési
szolgál- Gazdasági családcsalá- csalá- höz v. élet- apja** anyja**
tatás aktivitás*
sor- neme di álladi
fűződő társa**
jellege
száma
pota állása kaphónapja napja
éve
csolasorszáma***
ta

……………….….
SZSOR

SZ

H

N

SZAMJEL

CS

NE

CSA CSAL HAZTFO

HASOR

GAZDAKT

ANYSOR
APSOR

Az adatszolgáltatás
jele (SZAMJEL)

Nem (NE)

Családi állás (CSAL)

A háztartásfő és a hozzáfűződő rokoni
kapcsolat (HAZTFO)

I Induló

(1) férfi

(1) férj

(1) háztartásfő

F Folyamatos

(2) nő

(2) feleség

(2) a háztartásfő házastársa/élettársa

(3) élettárs

(3) a háztartásfőnek és/vagy házastár-

E Elköltözött
U Új háztartást alapított

Családi állapot (CSA)

(4) egyedülálló szülő gyermekkel

V Háztartásba visszatérő

(1) nőtlen, hajadon

(5) gyermek

M Megtagadta az adat-

(2) házas

(6) felmenő rokon

(3) özvegy

(7) egyéb rokon

(5) egyéb rokon

(4) elvált

(8) nem rokon

(6) nem rokon

szolgáltatást

sának (élettársának) a gyermeke
(4) a háztartásfőnek vagy házastársának/
élettársának a szülője

(9) egyedülálló
A háztartás tagjainak száma az egyes kikérdezéseknél:
VALTJEL 0

= I + F + V +U

VALTJEL 1

= M

VALTJEL 2

= Összesen

* A programban X kerül a 15–74 évesek mellé. Ez jelzi, hogy róluk gazdasági aktivitási kérdőívet kell kitölteni!
** A háztartásban élő vérszerinti, valamint örökbefogadó szülőt kell jelölni. Nevelő szülő esetében a kód: 99.
*** Ha nem él a háztartásban, a kódszám: 99.
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1.
1/A

A válaszoló személy sorszáma
A személy sorszáma a háztartásban
MIGRÁCIÓ
Melyik országban született a jelenlegi országhatárokat
figyelembe véve?
TOVÁBB A 2/A-RA!
Magyarországon (1)
nem Magyarországon (2)

VASORSZ
SZS

A

SZULM

1/B

Ha nem Magyarországon született, melyik országban?

....................................
SZULOR
B

1/C

Hány éve tartózkodik Magyarországon?
HA TÖBB MINT EGY ÉVE, AKKOR TOVÁBB AZ 1/F-RE!

TARTOZ2 C

1/D

Hány hónapja tartózkodik Magyarországon?

TARTOZ3

D

1/E

Előreláthatólag hány hónapot kíván még Magyarországon tartózkodni?
Ha több, mint egy évet, és/vagy még nem tudja, akkor a kód: 99

TARTOZ4

E

1/F

Összesen hány évet töltött Magyarországon?

TOLTOTT

F

2.
2/A

ÁLLAMPOLGÁRSÁG
Milyen állampolgárságú?
magyar (1)
nem magyar (2)

ALLPOL

TOVÁBB
2/D-RE!
TOVÁBBAAZ
5/C-RE

2/B

Születése óta magyar állampolgár?

2/C

TOVÁBB
AA
3/A-RA!
igen (1)
TOVÁBB
6-RA!
nem (2)
A magyar állampolgárság megszerzésének éve:

2/D

Az állampolgárság megnevezése:

3/A

Jelenleg Magyarországon él?
igen (1)
nem (2)

TOVÁBB A 3/A-RA!

A

MAGYAR
ALLEV C év

B

................................ ALLORSZ
ALLOR
D
TOVÁBB A 4-RE

ELOR A

3/B

Mióta él külföldön?
(A hónapot csak akkor kell megadni, ha legfeljebb 2 éve él külföldön)

év
B ELOREV

hó
ELORHO

3/C

Melyik országban él jelenleg?

……………………..
ELORSZ C

4.
4/A

Melyik országban élt egy évvel ezelőtt?
Ha Magyarországon, akkor melyik megyében?

....................... ….HOLMEGYE
A

4/B

Ha nem Magyarországon, kérjük adja meg az ország kódját.

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

HOLORSZ
B
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5.
5/A

NEMZETISÉG
Mely nemzetiséghez tartozónak érzi magát?
magyar (1)
TOVÁBB AZ 5/D-RE!
cigány (roma) (2)
más, Magyarországon bejegyzett
TOVÁBB AZ 5/B-RE!
kisebbség/nemzetiség (3)
(bolgár, görög, horvát, lengyel, német, örmény, román,
ruszin, szerb, szlovák, szlovén, ukrán)
egyéb nemzetiség (4)

5/B

5/C

5/D

nem kíván válaszolni (5)
Nemzetiség megnevezése:
bolgár (1)
örmény (6)
görög (2)
román (7)
horvát (3)
ruszin (8)
lengyel (4)
szerb (9)
német (5)
szlovák (10)

5/F

nem kíván válaszolni (5)
Nemzetiség megnevezése:
bolgár (1)
örmény (6)
görög (2)
román (7)
horvát (3)
ruszin (8)
lengyel (4)
szerb (9)
német (5)
szlovák (10)

ETNIKUM1

TOVÁBB A 6/A-RA!

A

szlovén (11)
ukrán (12)
nem kívánja megnevezni (99)

TOVÁBB AZ 5/D KÉRDÉSRE!
Nemzetiség megnevezése:
arab (1)
vietnámi (4)
kínai (2)
egyéb (5)
orosz (3)
nem kívánja megnevezni (9)
Az előző kérdésnél megjelöltön kívül tartozik-e
másik nemzetiséghez?
nem tartozik másik nemzetiséghez (0)
magyar (1)
TOVÁBB A 6/A-RA!
cigány (roma) (2)
más, Magyarországon bejegyzett
TOVÁBB AZ 5/Ekisebbség/nemzetiség (3)
(bolgár, görög, horvát, lengyel, német, örmény, román,
ruszin, szerb, szlovák, szlovén, ukrán)
egyéb nemzetiség (4)

5/E

TOVÁBB AZ 5/C-RE

TOVÁBB AZ 5/F-RE!

ETNEV1
B

ETNEVB1
C

ETNIKUM2

TOVÁBB A 6/A-RA!

D

szlovén (11)
ukrán (12)
nem kívánja megnevezni (99)

TOVÁBB A 6/A KÉRDÉSRE!
Nemzetiség megnevezése:
arab (1)
vietnámi (4)
kínai (2)
egyéb (5)
orosz (3)
nem kívánja megnevezni (9)
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ETNEV2
E

ETNEVB2
F
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A 6/A-6/B2 kérdéseket a 15 éves és idősebb személyektől kell megkérdezni.
6. BEFEJEZETT ISKOLAI VÉGZETTSÉG
Mi a legmagasabb befejezett általános jellegű iskolai végzettsége?
6/A
8 évfolyamnál kevesebb (1)
6/A1
ebből az elvégzett legmagasabb évfolyam:
8 évfolyam (2)
középiskolai érettségi szakképesítés nélkül (3)

ALTVEGZ

A

OSZT

A1

ALTEV
6/A2
6/B

6/B1

6/B2

Melyik évben szerezte meg ezt a végzettséget?
Mi a legmagasabb befejezett szakmai jellegű iskolai végzettsége?
Ha több azonos szintű szakmai jellegű iskolai végzettsége is van, a legutóbb
megszerzettre vonatkozóan adja meg válaszát.
szakképzettség érettségi bizonyítvány nélkül (04)
érettségi bizonyítvánnyal egyidejűleg szerzett szakképzettség (05)
érettségire épülő, iskolarendszerben szerzett középfokú szakképzettség (06)
felsőoktatási (felsőfokú) szakképesítést igazoló bizonyítvány (07)
főiskolai, felsőfokú alapképzésben szerzett (BA/BSc )
vagy azzal egyenértékű oklevél (08)
egyetemi, felsőfokú mesterképzésben (MA/MSc) vagy
osztatlan képzésben szerzett vagy azzal egyenértékű oklevél (09)
doktori (PhD- vagy DLA-) fokozatot igazoló oklevél (10)
nincs (99) ––––––––––– TOVÁBB A 8/A-RA!
Mi a legmagasabb szakképesítés megnevezése?
A képzettség kódja:
A kódhoz tartozó szakriány hivatalos megnevezése:
Melyik évben szerezte meg ezt a szakmai végzettséget?

A2

ISZAKV

B
ISZAKSZ

……………..……………….
ISZAKK18 B1
KEORSZ1 ………………
ISZAKEV B2

A 7/A-10/C kérdéseket csak a 15-74 éves személyektől kell megkérdezni.
7/A

Rendelkezik az említett szakmai végzettségén kívül
más, azonos szintű, de korábban megszerzett végzettséggel?
igen (1)
nem (2)––––––––––– TOVÁBB A 8/A-RA!

7/B

Mi a korábban megszerzett legmagasabb szakképesítés megnevezése:
Mi a korábban megszerzett legmagasabb képzettség kódja:

7/C

Melyik évben szerezte meg ezt a szakmai végzettséget?

7/D

Munkavállalás, munkavégzés szempontjából melyiket tartja fontosabbnak?
a legutóbb megszerzettet (1)
a korábban megszerzettet (2)

8/A

Van-e iskolarendszeren kívüli oktatásban szerzett
szakképesítése? (Az oktatás idejére nem kapott diákigazolványt)
van (1)
HA (6/A=2,3 ÉS 6/B=99) VAGY 6/B<08, AKKOR TOVÁBB A
nincs (2) ––––
9-RE! KÜLÖNBEN TOVÁBB A 11-RE!

MSZAKSZ

MASSZAK
A

……………..……………….
MSZAKK18 B
MSZAKEV

Milyen szintű ez a szakképesítés?
Ha több is van, kérjük, gondoljon a legkésőbb megszerzett legmagasabb
szintűre!
középfokú (1)
felsőfokú (2)
nem sorolható be (3)
8/C Milyen végzettségre volt szükség ehhez a szakképesítéshez?
(1) nem volt szükség semmilyen végzettségre
(2) 8 évfolyamos végzettség volt szükséges
(3) középiskolai végzettség (érettségi) volt szükséges
(4) felsőfokú végzettség volt szükséges
(5) szakmai előképzettséget is igényelt
(9) nem sorolható be

C
MELYSZAK
D

VANESZAK

A

8/B

4

ESZINT

ESZUKVEG

B

C
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8/D A legkésőbb megszerzett szakképesítés megnevezése:
A legkésőbb megszerzett szakképesítés kódja:

……………..…… ESZAKSZ
ESZAKK18
D
ESZAKEV

8/E A szakképesítés megszerzésének éve:

E

Amennyiben a befejezett legmagasabb iskolai végzettsége főiskola (BA/BSc),
egyetem (MA/MSc) vagy doktori (PhD- vagy DLA-) fokozatot igazoló oklevél, tovább
a 11. kérdésre!

A 9-10. kérdéseket csak az I. negyedévben kell megkérdezni.
Tanulmányok megszakítása
9.

Részt vett-e valamikor olyan iskolai oktatásban, amelyet valamiért nem sikerült
befejeznie?
(1) igen
TOVÁBBAA11-re
11-RE
(2) nem ––––––––– TOVÁBB

MEGSZAK

10. Milyen szintű iskolát nem sikerült befejeznie?
(1) 2016 előtt szakiskolát, szakmunkásképzőt,
TOVÁBB A 10/A-RA
2016-tól szakközépiskolát ––––––
(2) gimnáziumot, 2016 előtt szakközépiskolát,
2016-tól szakgimnáziumot ––––––
(3) főiskolát, egyetemet

––––––––––

TOVÁBB A 10/B-RE
TOVÁBB A 10/C-RE

10/A Meddig jutott el tanulmányaival?
(1) a szükséges osztályokat elvégezte, de szakképzettséget igazoló bizonyítványt nem
szerzett
(2) nem végezte el a szükséges osztályokat
TOVÁBB A 11-RE!

SZINT

SZINT1

A

SZINT2

B

SZINT3

C

10/B Meddig jutott el tanulmányaival?
(1) a szükséges osztályokat elvégezte, de érettségi bizonyítványt nem szerzett
(2) nem végezte el a szükséges osztályokat
TOVÁBB A 11-RE!
10/C Meddig jutott el tanulmányaival?
(1) záróvizsgát / államvizsgát tett, de a diplomához szükséges nyelvvizsgát nem
szerezte meg
(2) a szükséges vizsgákat letette, de záróvizsgát / államvizsgát nem tett
(3) nem tette le az államvizsgához szükséges vizsgákat

A 11. kérdést a háztartás minden tagjáról ki kell tölteni
11. Melyik juttatásban részesül az alábbiak közül?
Legfeljebb három válasz jelölhető. Gyed és gyes esetén azon gyermekek számát is
jelölje, akik után a juttatást kapja.
(1) gyermekgondozási díjban (gyed)

gyermek után

(2) gyermekgondozást segítő ellátás (gyes)

GYERSZ1

gyermek után

GYERSZ2

(3) gyermeknevelési támogatásban (gyet)
(4) saját jogú öregségi nyugdíjban
(5) korhatár előtti ellátásban (a 2012 előtt megállapított korai nyugdíjak valamelyik
formájában), szolgálati járandóságban, átmeneti bányászjáradékban vagy
balettművészeti életjáradékban
(6) rokkantsági, rehabilitációs vagy egyéb egészségkárosodási ellátásban
(7) özvegyi, szülői hozzátartozói nyugdíjban
(8) ideiglenes özvegyi nyugdíjban
(9) árvaellátásban
(10) ápolási díjban

TARSJUT1

(11) egyéb járadékban, pótlékban, járandóságban
(kivéve: a rendszeres szociális segély, valamint az álláskeresési támogatások és

TARSJUT2

foglalkoztatást helyettesítő, foglalkoztatást elősegítő támogatások)
(12) fentiek közül egyikben sem részesül

TARSJUT3

5
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A 12–13. kérdéseket a II. negyedévben kell megkérdezni a 15–64 éves
személyektől
12

Van-e Önnek valamilyen tartós betegsége vagy egészségi problémája, ami legalább
6 hónapja tart, vagy előreláthatólag összeségében legalább 6 hónapig fennáll?
(1) igen
(2) nem

13

TOVÁBB A 14-RE!

EGTARTOS

Korlátozza-e Önt a tartós betegsége vagy egészségi problémája

(1) igen

(2) nem

(A) abban, hogy hetente mennyi jövedelmet biztosító munkát tud, vagy tudna elvégezni

AKORLAT

(B) abban, hogy milyen jellegű jövedelmet biztosító munkát tud, vagy tudna végezni

BKORLAT

(C) a munkába járásban

CKORLAT

A 14. kérdést a háztartás azon 15 éves és idősebb tagjaitól kell megkérdezni,
akiknek nem élnek a szülei a háztartásban
14. Szülők születési helye
14/A Melyik országban született az apja?
(1)

Magyarországon

(2)

nem tudja

(3)

nem Magyarországon magyar nemzetiségűként

(4)

nem Magyarországon nem magyar nemzetiségűként

TOVÁBB A 14/CSZULAPA A

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

ORSZAPA B

14/C Melyik országban született az anyja?
(1)

Magyarországon

(2)

nem tudja

(3)

nem Magyarországon magyar nemzetiségűként

(4)

nem Magyarországon nem magyar nemzetiségűként

TOVÁBB A 15-RE!
SZULANYA

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

C

ORSZANYA D

A 15. kérdést a háztartás azon 15-74 éves tagjaitól kell megkérdezni, akiknek
nem élnek a szülei a háztartásban
15. Szülők (gondviselők) legmagasabb befejezett iskolai végzettsége
15/A Mi (volt) az apja (vagy az Önt felnevelő férfi gondviselője) legmagasabb befejezett
iskolai végzettsége?
(1) 8 általánosnál kevesebb, vagy nincs
(2) Alapfokú
(3) Középfokú, érettségi nélkül
(4) Középfokú, érettségivel
(5) Felsőfokú
(6) Nem tudja

APALISK

A

ANYLISK

B

15/B Mi (volt) az anyja (vagy az Önt felnevelő női gondviselője) legmagasabb befejezett
iskolai végzettsége?
(1) 8 általánosnál kevesebb, vagy nincs
(2) Alapfokú
(3) Középfokú, érettségi nélkül
(4) Középfokú, érettségivel
(5) Felsőfokú
(6) Nem tudja

6
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INFORMÁCIÓK A TELEFONOS KIKÉRDEZÉSHEZ
A/ Hozzájárulnának-e ahhoz, hogy a további kikérdezéseket telefonon bonyolítsuk le?
igen (1)
nem, mert:

– van ugyan telefonja, de a személyes felkeresést megfelelőbbnek tartja (2)
– nincs otthon telefonja (3)
– munkahelyén sem érhető el (4)

TELEFSZ

– egyéb ok, éspedig: ………………………………………………………………………. (5)

A hívható személy neve (aki a telefonhoz kérhető)
Milyen napokon és melyik napszakban alkalmas a hívás?
TLAKSZOVEG
……………………………………………………………………………………..
TMUHSZOVEG
……………………………………………………………………………………..
TMOBSZOVEG
……………………………………………………………………………………..

Telefonszám

Ha igen:

TELEF

TLAKSZAM
TLAKKORZ
lakáson
……………………………………….
TMUHSZAM
TMUHKORZ
munkahelyen
……………………………………….
TMOBSZAM
TMOBKORZ
mobiltelefonon
……………………………………….
B/ A további kapcsolattartáshoz megadná az e-mail címét?
igen (1)

nem, vagy nincs (2)

EMAIL

Ha igen: ………………………………………………………… EMAILCIM
(Nagyon pontosan, betűnként bediktálva kérjük! Az e-mail címnek tartalmazna kell a @ jelet, amelyet az „Altgr” és a „v” billentyű
együttes lenyomásával tud beírni.)

INTERJÚSZITUÁCIÓS KÉRDÉSEK
A/ Adatlap időbélyegei
Az Adatlap kitöltésének kezdete

ADATKNAP

ADATKIDO

Telefonos információk kitöltésének kezdete

TELNAP

TELIDO

A teljes kérdőív kitöltésének vége

ADATVNAP

ADATVIDO

B/ A kijelölt háztartás elérése
könnyen sikerült (1)
nehezen sikerült mert
– a címjegyzék pontatlan volt (2)

– kutya akadályozta a bejutást (5)

– a csengőn, kaputelefonon nem volt pontos cím (3)

– egyéb technikai ok miatt (rács, biztonsági szolgálat) (6)

HAZTELER

– nem működött a csengő, kaputelefon (4)

– egyéb ok miatt (7), éspedig:

……...………………………...……………..
HTELERSZ

C/ Hol került sor az interjúra?
a lakásban

a lakáson kívül (teraszon, kertben, kapuban, bejárati ajtó előtt)

– normál körülmények között (1)

– normál körülmények között (3)

– rendhagyó körülmények között (2)

– rendhagyó körülmények között (4)

INTERJU

telefonos interjú volt (5)

HÁTTÉRINFORMÁCIÓK
AZ ELSŐ FELKERESÉSKOR MINDEN HÁZTARTÁSRÓL KI KELL TÖLTENI, MEGHIÚSULÁS ESETÉN IS
A/ Az épület környezetének lakóövezeti jellege:
hagyományos városias beépítésű (1)

üzemi, ipari terület (6)

lakótelep (2)

külterület (7)

társasházi és villanegyed (3)

szociális szempontból nem megfelelő lakóövezet (8)

családi házas lakóövezet (4)

egyéb (9), éspedig ……………………………………
KORNYEGY

falusias jellegű lakóövezet (5)

KORNY

B/ Az épület, amelyben a háztartás által lakott lakás van, milyen állagú?
kiváló (frissen épített, felújított) (1)

jó (2)

kielégítő (3)

leromlott állapotú (4)

ALLAG

C/ Milyen típusú épületben van a lakás?
különálló családi ház (1)

társasház 10 vagy 10-nél több lakással (4)

ikerház vagy sorház (2)

egyéb lakott lakóegység (5), éspedig:

társasház 10-nél kevesebb lakással (3)

ÖSSZEÍRÓI MEGJEGYZÉSEK

OSSZMEGJ
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