Az adatszolgáltatás nem kötelezõ.

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

Az adatgyûjtés statisztikai célra történik.
Nyilvántartási szám: 1942

A LAKOSSÁG UTAZÁSI SZOKÁSAI
B) UTAZÁSOK
Adatszolgáltatók: a megfigyelésbe bevont háztartások
Összeíró kódja
LAKOS azonosító

L

Háztartás sorszáma
Megye
Településkód
Az utazás sorszáma
18. Hova utaztak (többnapos utazásra)?
Amennyiben mindkét helyszínen éjszakáztak, hol töltöttek el több éjszakát?
1 Belföldre

2 Külföldre

19. Melyik hónapban érkeztek haza?

20. Hány éjszakát töltöttek a szokásos lakóhelyükön kívül?

21. Mi volt az utazás fõ oka?
01
04
05
08
09
11
16
17
99

Üdülés, szórakozás, pihenés, sport
Rokon, barát, ismerõs meglátogatása
Iskolai tanulmányút, táborozás
Egészségmegõrzés, wellness, gyógyturizmus
Hivatalos út (üzleti út, konferencia stb.)
Kulturális-, sport- vagy egyéb rendezvény
Hobbi jellegû munkavégzés (pl. kertészkedés)
Aktív kikapcsolódás, sportolás
Egyéb, éspedig

22. Az utazáson hány olyan személy vett részt, akik az utazás során közösen gazdálkodtak?

23. A háztartás tagjai közül kik vettek részt az utazáson?
Az utazásban résztvevõ háztartástagok “A” lapon szereplõ sorszáma

KÜLFÖLDI UTAZÁS ESETÉN A KÉRDÕÍV TOVÁBBI RÉSZÉT NEM KELL KITÖLTENI!

BELFÖLDI UTAZÁSOK
30. Az utat utazási iroda közremûködésével szervezték?

24. Mi volt a belföldi, többnapos utazás fõ úti célja?
Település neve

Településkód

34. kérdés

31. Az utazási csomag foglalása interneten, online foglalási rendszer keretében történt?
(Az e-mail és az internet alapú telefon nem értendõ bele!)

25. Mi volt az úti cél típusa (fontossági sorrendben)?
1
2
3

1 Igen
2 Nem

1
2

Város
Vidék (tópart, folyó stb. is)
Hegyek (hegyvidékek, dombok stb.)

Igen
Nem

32. Az utazási csomag tartalmazta-e az alábbi szolgáltatásokat?
(Kérjük jelölje X-szel!)
26. Milyen közlekedési eszközzel tették meg a legnagyobb távolságot?
1
2
3

Személygépkocsi, motor, lakóautó
(saját, lízingelt vagy ismerõsé)
Személygépkocsi, motor, lakóautó (bérelt)
Autóbusz

4
5
6
7

Vasút, HÉV
Repülõgép
Hajó
Gyalog, kerékpár
1,7 esetén

28. kérdés

27. Milyen módon történt a közlekedési eszköz foglalása?
1
2
3
4
5
9

A közlekedési eszköz szolgáltatójánál (internetes oldalán vagy alkalmásában)
A közlekedési eszköz szolgáltatójánál (telefonon, e-mailen vagy jegyirodában)
A közlekedési eszköz szolgáltatójánál (induláskor – nem történt elõzetes foglalás)
Utazási irodánál, utazásszervezõnél
Több szolgáltató ajánlatait tartalmazó internetes oldalon
Nem volt szükség foglalásra (pl. saját személygépkocsi esetén)

28. Melyik típusú szálláson töltötték el a legtöbb éjszakát?
1
2
3
4

Szálloda
Panzió
Kemping
Ifjúsági szálló, turistaszálló, vadászház,
kollégium, munkásszálló

5
6
7
8
9

Munkahelyi üdülõ, sporttábor stb.
Fizetõvendéglátás, falusi szállásadás, bérelt nyaraló
Saját nyaraló, második otthon
Rokon, barát, ismerõs által biztosított szálláslehetõség
Nem vett igénybe szálláshelyet
7, 8, 9 esetén

Szállás

Étkezés

Utazás

Programok

Egyéb, éspedig

33. Mennyi volt a fenti csomag ára (az utazási iroda részére kifizetett részvételi dí) az összes, az
utazás során együtt gazdálkodó személyre vetítve? (ezer Ft)

34. Az utazáshoz kapcsolódóan mennyit költöttek összesen a következõ célokra? (ezer Ft)
Számítsa bele az utazás elõtti és utáni kiadásokat is! Az elõzõ kérdésben feltüntetett összeg nélkül.
Szállás befizetett étkezéssel

Egészségmegõrzés

Szállás az elõbbi nélkül

Gyógyászat

Étkezések és egyéb fogyasztás
éttermekben, bárokban, kávézókban stb.

Szórakoztatóipari szolgáltatások

Élelmiszer és italok vásárlása üzletekben

Sport

Távolsági közösségi közlekedés

Egyéb szolgáltatások

Helyi közösségi közlekedés

Emlék-, ajándéktárgyak vásárlása

Üzemanyag

Egyéb áruk

Kulturális szolgáltatások (képzõmûvészet,
múzeum stb.)

Összesen

34. kérdés

29. Milyen módon történt a szálláshely foglalása?
1
2
3
4
5
9

A szálláshelynél (internetes oldalán vagy alkalmazásában)
A szálláshelynél (telefonon, e-mailen)
A szálláshelynél (megérkezéskor – nem történt elõzetes foglalás)
Utazási irodánál, utazásszervezõnél
Több szálláshely ajánlatait tartalmazó internetes oldalon vagy alkalmazásban
(pl. AirBnB, Booking.com, Szallas.hu)
Nem volt szükség foglalásra (pl. saját nyaraló esetén)

35. Az utazás során mennyit költöttek nagyértékû, tartós fogyasztási cikkekre? (ezer Ft)

