
A LAKOSSÁG UTAZÁSI SZOKÁSAI

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL 

Az adatszolgáltatás nem kötelezõ.

Az adatgyûjtés statisztikai célra történik.

Nyilvántartási szám:  1942

Adatszolgáltatók: a megfigyelésbe bevont háztartások

II. ANYAGI HELYZET

12. Használ-e személygépkocsit a háztartás?             1  Igen     2  Nem

Összeíró kódja

Hozzájárulnak ahhoz, hogy a következõ kikérdezések idõpontját telefonon egyeztessük?

Ha igen, a hívható személy neve:

lakás- vagy mobiltelefonszáma:

munkahelyi telefonszáma:

Milyen napokon és melyik napszakban alkalmas a hívás?

INFORMÁCIÓK A KAPCSOLATTARTÁSHOZ

Önnel együtt hányan élnek a háztartásban?

Háztartás sorszáma

Megye

Településkód

13. Van-e a háztartás használatában éjszakai tartózkodásra alkalmas második otthon (kollégium, albérlet, 
nyaraló, hétvégi ház, apartman, illetve építési telek, üdülõtelek) a lakóhelyül szolgáló településen 
kívül?   (Két válasz adható.)

1  Van lakás, kollégium, albérlet 4  Van telek
2  Van nyaraló, hétvégi ház, apartman 5  Nincs
3  Üdülési joggal rendelkeznek

14. Magyarországon melyik településen, külföldön melyik országban található ez a második otthon?

településkód

országkód

Magyarországon

Külföldön

A felkeresés, kikérdezés

éve napjahónapja

eredmé-
nyessége

A kikérdezés eredményessége:

10 Sikeres személyes kikérdezés

21 Nem azonosítható cím
22 Nem létezõ cím
23 Nem lakott (üres) lakás
24 Nem lakáscím
25 Megközelíthetetlen cím
30 A háztartás elérhetetlen, de a lakás lakott
31 A háztartás elérhetetlen, nem tudja, hogy lakott-e
32 A háztartás elköltözött vagy megszûnt, meghalt
41 Válaszmegtagadás
42 Válaszképtelenség
43 Nyelvi akadály miatti meghiúsulás
81 Összeírási idõszak túllépés

18 Sikeres telefonos kikérdezés

idõtartama, 
perc

III. ÉJSZAKAI TARTÓZKODÁSSAL JÁRÓ UTAZÁSOK

15. Az elmúlt három hónapban utazott-e a háztartás bármely tagja úgy, hogy a lakóhelyén
kívül töltött éjszakát?
(Ne vegye figyelembe a kórházi gyógykezelés, munkavégzés, tanulás céljából tett utakat!)

1  Igen     2  Nem 17. kérdés

18. kérdés

1 Nem szeret utazni 6 Nem volt kivel utazni
2 Munkából adódó kötelezettségek 7 Szoktak utazni, de az utóbbi 3
3 Anyagi okok hónapban nem tették
4 Egészségügyi okok 9 Egyéb ok, éspedig
5 Családi, baráti kötelezettségek

17. Mi volt a fõ oka annak, hogy ebben az idõszakban nem utazott/utaztak?

VÉGE

16. A háztartás tagjai hányszor utaztak összesen az elmúlt három hónap során?

                                                                                                                                               

LAKOS azonosító

A) HÁZTARTÁSOK, SZEMÉLYEK

településkódMagyarországon

L

MEGJEGYZÉSEK

32-es kód esetén használandó:
A háztartás minden tagja:

33 Belföldre költözött
34 Külföldre költözött
35 Meghalt
36 Intézetbe költözött
37 A háztartás egyéb okból megszûnt
38 A megszûnés oka ismeretlen



1. A háztartás tagja-e?

  1  A háztrtás tagja     2  Az elõzõ kikérdezés óta kilépett

I. A HÁZTARTÁS TAGJAI

1 2 3 4 5 6 7 8 92. A személy sorszáma

4. Neme

1  Férfi     2  Nõ

6. Legmagasabb befejezett iskolai végzettsége

1  Nincs     2  Alapfokú    3  Középfokú     4  Felsõfokú

3. Keresztneve

5. Születési éve

7. Jelenlegi gazdasági aktivitása

Alkalmazásban álló (közhasznú foglalkoztatott is):

1 Dolgozik, jövedelmet biztosító tevékenységet végez
2 Munkanélküli
3 Tanuló
4 Nyugdíjas
5 Egyéb inaktív (munkaképtelen, gyermekgondozási 
ellátást kap, háztartásbeli, egyéb okból nem dolgozik)

8. A negyedév során mennyi, a lakótelepülésén kívülre 
történõ egynapos belföldi üzleti úton, konferencián vett 
részt?
(Munkavégzési, tanulási, vásárlási célú utazás nem tartozik 
ide!)

9. Mennyi volt az elõbbi kérdésben jelzett utazásokhoz 
kapcsolódó költés személyenként? (ezer Ft)

 

10. A negyedév során mennyi, a lakótelepülésén kívülre 
történõ egynapos belföldi szabadidõs célú úton vett 
részt?
(Vásárlási, gyógyászati célú utazás nem tartozik ide!)

11. Mennyi volt az elõbbi kérdésben jelzett utazásokhoz 
kapcsolódó költés személyenként? (ezer Ft)
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