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HÁZTARTÁSI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS ÉLETKÖRÜLMÉNY ADATFELVÉTEL

Az elektronikus Naplóbetét kérdőíven található kérdések és válaszlehetőségek

2020. év

hónap
HNAPLO

1. HÁZTARTÁSTAGOK
A háztartás valamennyi tagjára vonatkozóan ki kell tölteni!

Kérjük adja meg a háztartásban élők adatait!
vezetéknév kezdőbetűje, keresztnév
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Születési
hónap

Születési
nap

Neme
férfi (1)
nő (2)

SZKORHO SZKORNAP SZNEME

Tagja a háztartásnak a
naplóvezetés idején?
igen (1)
nem (2)

SZTAGE

2. LAKÁSSAL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK
1. Milyen jogcímen élnek a lakásban?

JOGCIM

a lakás tulajdonosai vagy a tulajdonos rokonai (1), bérlik (2), egyéb (3)
2. Mennyi bérleti díjat fizetnek havonta? (Ft)

Ha JOGCIM=2

BERLET

3. INTERNET-, VEZETÉKES TELEFON ÉS TV-ELŐFIZETÉS
1. Van-e Önöknek televízió-előfizetésük?

TVELOFIZET

igen, önálló TV-előfizetésük van (1), igen, csomagban fizetünk a TV szolgáltatásért (2), nincs (3)
2.

Van-e az Önök lakásában helyhez kötött internet-előfizetés? DSL, kábel, egyéb.

OTTHONNET

A mobilinternetet kérjük ne számítsa bele!

igen, önálló internet-előfizetésük van (1), igen, csomagban fizetünk az internetért (2), nincs (3)
3. Van-e vezetékes telefon-előfizetésük?

TELEFON

igen, önálló telefon előfizetésük van (1), igen, csomagban fizetünk a telefonszolgáltatásért (2), nincs (3)

4. VENDÉGÉTKEZÉSEK, TRANSZFEREK
1. Kapott-e az Önök háztartása ajándékba élelmiszert egy másik háztartástól a naplóvezetés két hetében?
igen (1), nem (2) → Ugrás VENFOG-ra!
2.
3.

ELELMA

Kérjük becsülje meg ennek az értékét! (Ft)

ELELMAFT

Hívtak-e meg Önök ebédre, vacsorára, egyéb étkezésre az otthonukba vagy vendéglőbe családtagokat, barátokat,
ismerősöket a naplóvezetés két hete alatt?
igen (1), nem (2) → Ugrás VENMAS-ra!

VENFOG

4. Hány ilyen étkezés volt összesen?
5.

VENFOGFO

Voltak-e Önök vendégségben ebédre, vacsorára, egyéb étkezésre családtagoknál, barátoknál, ismerősöknél, vagy
meghívták-e Önöket vendéglőbe a naplóvezetés két hete alatt?
igen (1), nem (2) → Ugrás TUFV-re!

VENMAS

6. Hány ilyen étkezés volt összesen?

VENMASFO

5. TŰZIFA
1. Vásároltak-e tűzifát a naplóvezetés két hetében?

TUFV

igen (1), nem (2)
2. Kapott-e az Önök háztartása az önkormányzattól szociális támogatásként

TUZTAM

ingyen tűzifát a naplóvezetés két hetében?
igen (1), nem (2)
3. Mennyi tűzifát kaptak összesen?

mázsa / m3 / erdei m3

Ha TUZTAM=1
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TUZM

6. UTAZÁS
Fizettek, vagy fognak-e fizetni szervezett társasutazásért a naplóvezetés hónapjában?

IBUSZ

igen, belföldi utazásért (1), igen, külföldi utazásért (2), nem (3)
Milyen összegben?

UTIKTG

Ha IBUSZ=1,2

1. Fizettek, vagy fognak-e fizetni saját szervezésü belföldi vagy külföldi utazásért
a naplóvezetés hónapjában? Ha csak egy napra utaznak, azt is vegye figyelembe!
Pl. szállás, közlekedés költsége, étkezés, utasbiztosítás, muzeumi belépő stb.
igen (1), nem (2) → Ugrás a következő blokkra!
3. Mennyit költenek az alábbiakra összesen? (Ft)

Ha UDULES=1

Ha nem tudja pontosan, kérjük becsülje meg!

a.) szállás szállodában, hotelben, motelben

SZALLODA

b.) szállás kempingben, táborban, turistaházban

KEMPING

c.) repülőjegy

REPULO

d.) vonatjegy

VONAT

e.) hajójegy, a sétahajózást, hajókirándulást, kompozást is beleértve
f.) benzin

HAJO
UTIBENZIN

g.) egyéb közlekedési kiadás, pl. Oyster kártya, Travelcard, siklójegy stb.
h.) étkezés étteremben, gyorsétteremben, utcai árusnál, büfében stb.
i.) utasbiztosítás

KOZL
ÉTKEZ
UTASBIZT

j.) városkártyák és múzeumbelépők, pl. London Pass, Roma Pass stb.
k.) egyéb

VAROSK
EGYEBUT
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UDULES

7. TARTÓS FOGYASZTÁSI CIKKEK ÁLLOMÁNYA, DB
Az alábbi eszközökből hány darab van a háztartás tulajdonában?

Hány darab van a
tulajdonukban?

1.
2.

egyajtós (mélyhűtővel
Hűtővagy anélkül)
szekrény kombi kétajtós
(hűtő és fagyasztó)

A naplóvezetés 2 hete
alatt vásárolták
(valamelyiket)?
igen (1)
nem (2)
Ha van a tulajdonában.

Mennyiért vették?
(Ft)
Ha ezalatt a 2 hét alatt
vásároltak.

HHUTOA

HHUTOV

HHUTOF

HUFGYA

HUFGYV

HUFGYF

3.

Önálló fagyasztógép, fagyasztóláda

HFAGYA

HFAGYV

HFAGYF

4.

Mikrohullámú sütő

HMISVA

HMISVV

HMISVF

Gáztűzhely

HGAZTA

HGAZTV

HGAZTF

Villanytűzhely

HVILLTA

HVILLTV

HVILLTF

HKOMBIA

HKOMBIV

HKOMBIF

HMOGAA

HMOGAV

HMOGAF

automata, félautomata

HAUTMA

HAUTMV

HAUTMF

automata, szárítóval

HAMSZA

HAMSZV

HAMSZF

HFATMA

HFATMV

HFATMF

HSAVAA

HSAVAV

HSAVAF

HSZTVA

HSZTVV

HSZTVF

HPLCDA

HPLCDV

HPLCDF

HDVDA

HDVDV

HDVDF

HAZIMOZIA

HAZIMOZIV

HAZIMOZIF

5.
6.

Tűzhely

Kombinált tűzhely
(villany/gáz)

7.
8.

Mosogatógép

9.
10.
11.
12.
13.
14.

Mosógép

keverőtárcsás
(hagyományos)
Szárítógép (nem a mosógéppel
együtt)
Színes televízió,
ebből: LED-, LCD-, plazma, Lézer-TV

15.

DVD (lejátszó, felvevő)

16.

Házimozi-berendezés

17.

Digitális kamera

HDIGKA

HDIGKV

HDIGKF

18.

Digitális fényképezőgép

HDIGFA

HDIGFV

HDIGFF

19.

E-book (e-könyv) olvasó

HEKONYVA

HEKONYVV

HEKONYVF

HASZPCA

HASZPCV

HASZPCF

HLTA

HLTV

HLTF

HPTA

HPTV

HPTF

HLEKOA

HLEKOV

HLEKOF

HRIASA

HRIASV

HRIASF

HTELVEZA

HTELVEZV

HTELVEZF

előfizetéses

HTELMO1A

HTELMO1V

HTELMO1F

kártyás

HTELMO2A

HTELMO2V

HTELMO2F

céges

HTELMO5A
ROLLERA

ROLLERV

ROLLERF

SOLOA

SOLOV

SOLOF

HMOTOA

HMOTOV

HMOTOF

saját tulajdonú

HSTSZGA

HSTSZGV

HSTSZGF

cégtulajdonú

HCTSZGA

Asztali PC

20.
21.
22.

Hordozható: laptop,
Számítógép
notebook
Kézi: netbook, tablet,
PDA

23.

Légkondicionáló (beépített, mobil)

24.

Riasztórendszer

25.

Vezetékes telefon

26.

saját
27.

Mobiltelefon

28.
29.

Elektromos roller

30.

Elektromos egy és kétkerekű járművek;
Solowheel, Hoverboard

31.

Motorkerékpár (benzines, elektromos)

32.

Személygépkocsi

33.
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8. GÉPJÁRMŰHASZNÁLATI SZOKÁSOK
1. Miért nincs saját tulajdonú személygépkocsi a háztartásban?

HS110K

Ha HSTSZGA=üres vagy 0

anyagi okból, nem engedhetik meg maguknak (1), egyéb okból (2)
2. Ki fedezi a gépkocsihasználat költségeit?

GKCSHASZN

a háztartás (1), a cég (2), részben a cég (3)

Ha HSTSZGA vagy HCTSZGA>0

3. Saját költségükön mennyiért tankolnak egy átlagos hónapban? (Ft)

BENZINKSG

Ha GKCSHASZN=1,3

9. JÖVEDELMEK
1. Kérjük, mondja meg, hogy a naplóvezetés hónapjában mennyi a háztartás összes havi nettó jövedelme! (Ft)
HTONET
2. Kérjük, nevezze meg azt a személyt, aki a legnagyobb összeggel járul hozzá

HREF

a háztartás költségeihez! Csak olyan személy lehet, aki TAGE=1 és KOR>16
3. Mit gondol, várhatóan tud a háztartásuk pénzt megtakarítani ebben a hónapban?

HMEGTAK

igen (1), nem (2) → Ugrás HMINUS-ra!
Ön szerint mekkora összeget? (Ft)

HMEGTAKFT

Mit gondol, kiadásaik fedezéséhez a jövedelmeken túl várhatóan fel kell-e egyéb anyagi forrást használniuk a
4. naplóvezetés hónapjában? Például hozzá kell-e nyúlni a megtakarításhoz, vagy folyószámlahitelt, vagy kölcsönt
kell felvenni?
igen (1), nem (2) → Ugrás a következő fejezetre!
Kérjük, becsülje meg a szükséges plusz forrás összegét! (Ft)

HMINUS

HMINUSFT

10. PÉNZÜGYI MAGATARTÁS
1.

Szokott-e a háztartásuk olyan pénzügyi tervet készíteni, amely a bevételeket (pl. jövedelmek, szociális
juttatások) és a kiadásokat összegzi, vagyis számba veszik, hogy mire mennyit tudnak költeni?
igen, körülbelül havonta (1), igen, körülbelül félévente (2), ritkábban (3), soha (4)

NPT1

2. Rendelkezett az Önök háztartása befektetéssel, illetve megtakarítással az elmúlt 12 hónap során?
Befektetések pl. állampapír, kötvény, részvény, befektetési jegy stb.; megtakarítások pl.
félretett pénz, megtakarítási számla, lakáskassza, önkéntes nyugdíjpénztár.

NPT2

igen, befektetéssel (1), igen, megtakarítással (2), igen, mindkettővel (3),
egyikkel sem (4)
3. Tervez-e az Önök háztartása valamilyen célból befektetést, illetve más pénzügyi termék

NPT2_1_v2

vásárlását/igénybevételét a következő 12 hónapban?
Ha NPT2=4

igen, lakásvásárlás-, illetve felújítás céljából (1), igen, gyermekek támogatása céljából (2), igen, autóvásárlás
céljából (3), igen, nyugdíj-megtakarítás-, illetve kiegészítés céljából (4), igen, egyéb célból (5), egyiket sem tervezi
(6)
Ha NPT2_1_v2=5

4. Amennyiben a válasz igen, egyéb célból, kérjük sorolja fel ezeket

………………………………………………………………………………………………………..
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NPT2_1_v2_2

10. PÉNZÜGYI MAGATARTÁS (folytatás)
5. Az alábbi állítások közül melyik igaz Önökre, ha a befektetési, megtakarítási tervekre gondolunk?
Kérjük jelölje X-el, mely állítások igazak Önre. Több választ is megadhat.

Ha NPT2_1_v2=1-5

ismerősi körben tájékozódtak

NPT2_2_1_v2

internetes oldalakon tájékozódtak a lehetőségekről, illetve online pénzügyi

NPT2_2_2_v2

tanácsadást vettek igénybe
hirdetésekből tájékozódtak

NPT2_2_3_v2

banki alkalmazottal, brókerrel egyeztettek a lehetőségekről

NPT2_2_4_v2

egyéb, éspedig:

NPT2_2_5_v2

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

6. Gondoljon a háztartás (átlagos) egyhavi jövedelmére!

NPT3

Képesek lennének kölcsön vagy hitel igénybevétele nélkül egy ilyen összegű kiadásra?
igen (1), nem (2)
7. Van-e 3 havi megélhetésre elegendő félretett pénze a háztartásnak?

NPT3_1_v2

igen, több mint 3 hónapra elegendő félretett pénzük van (1), legfeljebb 3 hónapra elegendő
félretett pénzük van (2), nincs félretett pénzük (3)

11. ISKOLAKEZDÉS
Ha HNAPLO = 8, 9, 10

1. Van-e olyan 24 éves vagy fiatalabb személy az Önök háztartásában, aki 2020 szeptemberétől

ISKOLAS

részt vesz valamilyen hivatalos, iskolarendszerű oktatásban, nappali tagozaton?
Az esti, illetve levelező képzéseket ne számítsa ide!
igen (1), nem (2) → Ugrás a következő blokkra
2. Hány fő?

ISKOLASFO

3. Mennyit költ az Önök háztartása az alábbiakra a szeptemberi iskolakezdéskor?
a.) tankönyv, jegyzet

TANKONYV

b.) füzetek, rajzlap, papíráruk

PAPIRARU

c.) toll, ceruza, radír, hegyező, tolltartó, ecset, vonalzó stb.
d.) iskolatáska

IRODASZER
ISKTASKA

e.) ruha, cipő, beleértve a tornafelszerelés

RUHTORNA

f.) hangszerek és sportszerek

HANGSZERSP

g.) iskolai étkezés (menza)

MENZA

h.) osztálypénz, beleértve a kirándulás díját

OSZTPENZ

i.) tandíj

TANDIJ

j.) asztali számítógép, laptop, tablet, notebook

SZAMGEP
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12. HÚSVÉTI SZOKÁSOK
Ha HNAPLO = 4, 5, 6

1. Szokott-e az Önök háztartásából bárki húsvét alkalmából:

igen (1), nem (2)

a.) tojásokat festeni, hímes tojást készíteni?

TOJAS

b.) locsolkodni?

LOCSOL

c.) templomba menni?

TEMPLOM1

d.) sonkát enni?

SONKA

e.) bárányt enni?

BARANY

f.) dekorációval, pl. barkával díszíteni a lakást?

BARKA

g.) csokoládényulat, csoki tojást vásárolni?

CSOKINYUL

h.) ajándékot vásárolni szeretteinek?
2.

AJANDEK1

Mennyi pénzt költöttek Húsvét alkalmából az idén összesen?

AJANDEK1FT

Kérjük, a költségekbe számolja bele az étkezésre, a vendégek fogadására, a dekorációkra, az ajándékozásra szánt
összegeket egyaránt! Ha nem tudja pontosan, akkor becsülje meg!

13. KARÁCSONYI SZOKÁSOK
Ha HNAPLO = 7, 8, 9

1. Megünnepli-e az Önök háztartása idén a Karácsonyt?

igen (1), nem (2)

2. Tervezik-e idén, hogy a karácsonyi ünnepek alatt:

igen (1), nem (2)

a.) fenyőfát állítanak?

UNNEP

FENYO

b.) meglátogatják szeretteiket, rokonaikat, barátaikat?

LATOGAT

c.) halat étkeznek?

HALETK

d.) bejglit étkeznek?

BEJGLI

e.) templomba mennek?

TEMPLOM2

f.) elutaznak belföldre vagy külföldre üdülni, pihenni?

KARIUTAZ

g.) megajándékozzák szeretteiket?

AJANDEK2

3. Mennyi pénzt terveznek költeni Karácsony alkalmából

AJANDEK2FT

ajándékozásra az idén összesen?
Ha nem tudja pontosan, akkor becsülje meg!
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A személyi kérdőívet a háztartás 16 éves vagy annál idősebb tagjaitól kell lekérdezni!

1. DEMOGRÁFIAI ÉS MUNKAERŐPIACI JELLEMZŐK
1. Mi az Ön családi állapota? (A fennálló jogi helyzet szerint.)

CSAP

nőtlen, hajadon (1)
házas vagy bejegyzett élettárs (azonos neműeknél), aki házastársával együtt él (2)
házas vagy bejegyzett élettárs (azonos neműeknél), aki házastársával nem él együtt (3)
özvegy (4)
elvált (5)
2. Mi az Ön családi állása? (a háztartásban élő személyek egymáshoz fűződő rokonsági vagy egyéb

CSAL

kapcsolata alapján)
férj (1), feleség (2), élettárs (azonos neműeké is) (3), egy szülő gyermekkel (4), gyermek (5), felmenő rokon (6),
egyéb rokon (7), nem rokon (8), egyedülálló (egyszemélyes háztartások esetében) (9)
3. Mi az Ön legmagasabb befejezett iskolai végzettsége?

SBISK

nincs iskolai végzettsége (az általános iskola első évfolyamát sem fejezte be) (0),
általános iskola 8 évfolyamnál kevesebb (1),
általános iskola 8. évfolyama (2),
szakképzettség érettségi bizonyítvány nélkül (pl. szakmunkásképző, szakiskolai bizonyítvány) (3),
érettségi bizonyítvány szakképesítés nélkül (pl. gimnáziumi érettségi) (4),
érettségi bizonyítvány szakképesítéssel, képesítő bizonyítvány (az érettségivel együtt szerzett szakma) (5)
érettségire épülő iskolarendszerben szerzett középfokú szakképesítő bizonyítvány (6),
felsőoktatási (felsőfokú) szakképzésben szerzett oklevél (7),
főiskolai, vagy felsőfokú alapképzésben (BA/BsC) szerzett oklevél (vagy azzal egyenértékű oklevél) (8),
egyetemi, vagy felsőfokú mesterképzésben (MA/MsC) vagy osztatlan képzésben szerzett oklevél
(vagy azzal egyenértékű oklevél) (9),
tudományos fokozatot igazoló oklevél (PhD, DLA) (10)
4. Részt vesz-e jelenleg valamilyen hivatalos, iskolarendszerű oktatásban vagy képzésben?

STANU

Iskolarendszerű képzésnek tekintendő az oktatás vagy képzés, amennyiben tanulói jogviszony áll
fenn, vagyis diákigazolvánnyal rendelkezik.
igen, nappali tagozaton (1),
igen, nem nappali tagozaton (2),
nem (3)
5. Jelenleg mi az Ön fő gazdasági aktivitása?

SGAKT

dolgozik (1),
munkanélküli (2),
tanuló, fizetés nélküli gyakornok (3),
nyugdíjas (öregségi)(4),
munkaképtelen (rokkant) (5),
gyeden, gyesen, gyeten van (6),
háztartásbeli, illetve családját látja el (7),
egyéb okból nem dolgozik (8)
6. Mi az Ön foglalkozási viszonya?

Ha SGAKT=1

FOGLVISZ

alkalmazott (alkalmi munkás is) teljes munkaidőben (1),
alkalmazott (alkalmi munkás is) részmunkaidőben (2),
egyéni, illetve társas vállalkozó, vagy segítő családtag teljes munkaidőben (3),
egyéni, illetve társas vállalkozó, vagy segítő családtag részmunkaidőben (4),
szövetkezet tagja (5)
7. Részt vesz-e közfoglalkoztatási programban (közfoglalkoztatottként dolgozik,
vagy átmeneti képzési programban részt vesz-e)?

KOZF

Ha FOGLVISZ=1,2

igen (1), nem (2)

2. INGÁZÁS, KÖZLEKEDÉS
1. Ingázik-e Ön a munkahelye, illetve iskolája és az otthona között?
igen (1), nem (2)

ING

Ha SGAKT=1,3

2. Mivel utazik az ingázás során általában?

Ha ING=1

INGUT

vonattal (1), távolsági busszal (2), autóval (3), iskolabusszal (4), kerékpárral (5), egyéb (6)
3. Mivel közlekedik Ön általában lakóhelye településén?

Ha ING=2

tömegközlekedéssel(1), autóval (2), motorral (3), kerékpárral (4), gyalog (5), egyéb (6)
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INGUTHELYI

3. EGÉSZSÉG
1. Szed-e Ön rendszeresen gyógyszert?

igen (1), nem (2) → Ugrás KOZGYOGY-ra!

2. Átlagosan mennyit költ gyógyszerekre egy hónapban? (Ft)

GYOGY

GYOGYFT

3. Közgyógyellátásban részesül-e?

igen (1), nem (2)

4. Volt-e Ön kórházban, szanatóriumban a naplóvezetés két hete alatt?
5. Hány napot?

KOZGYOGY

igen (1), nem (2)

Ha TAVKORH=1

TAVKORH
TAVKORHNAP

4. ÉTELEK HÁZHOZSZÁLLÍTÁSA LAKÁSRA
1. Fogyasztott-e Ön az otthonában házhoz szállított ételt a naplóvezetés két hete alatt?

HAZHOZ

igen, piaci áron rendelte (1),
igen, szociális étkezés keretében, rászorultsági alapon kapta (2)
nem (0)
2. Összesen hány nap rendelt a lakására ételt a két hét alatt?

Ha HAZHOZ=1,2

3. Milyen volt az étkezés térítési formája?

Ha HAZHOZ=2

HAZHOZNAP
HAZHFORM

ingyenes (1), kedvezményes (2)

5. HÁZON KÍVÜLI ÉTKEZÉS
1. Étkezett-e Ön az alábbiak közül valahol a naplóvezetés két hete alatt?

ETK1

munkahelyi étkezés menzán, előfizetéses vagy "a la carte" (1),
munkahelyre rendelt, kiszállított étkezés keretében (2),
házon kívül elfogyasztott szociális étkezés keretében, támogatott áron, rászorultsági alapon (3),
iskolai menzán (4), nem étkezett (0)
2. Hány napon étkezett itt összesen a két hét alatt?

Ha ETK1=1-4

3. Milyen volt az étkezés térítési formája?

Ha ETK1=1-4

ETKNAP1
ETKFORM1

ingyenes (1), kedvezményes (2), teljes árú (3)
4. Étkezett-e Ön (hagyományos) étteremben a naplóvezetés két hete alatt?

ETK2

igen (1), nem (2)
5. Hány napon étkezett itt összesen a két hét alatt?

ETKNAP2

Ha ETK2=1

igen (1), nem (2)
6. Étkezett-e Ön gyorsétteremben, büfében, kifőzdében a naplóvezetés két hete alatt?

ETK3

igen (1), nem (2)
7. Hány napon étkezett itt összesen a két hét alatt?

ETKNAP3

Ha ETK3=1

6. SZOKÁSOK
1. Dohányzik Ön?

igen (1), nem (2)

2. Átlagosan mennyit költ dohánytermékekre egy hónapban? (Ft)
3. Kávézik Ön?

DOHANY
DOHANYFT

igen (1), nem (2)

KAVE

4. Naponta hány kávét szokott inni?

KAVESZAM

5. Átlagosan mennyit költ kávéra egy hónapban? (Ft)

KAVEFT

6. Van Önnek mobilinternet-hozzáférése?

MOB

Arra gondoljon, amiért fizetnie kell! Az ingyenes WiFi-t ne vegye itt figyelembe!
igen (1), nem, anyagi okból nem engedhetem meg magamnak (2), nem, egyéb okból (3)
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7. PÉNZÜGYI MAGATARTÁS
1. Jellemző-e Önre, hogy egy pénzügyi termék (bankszámla, hitelek, lakástakarék,

NPT4_v2

biztosítások, nyugdíj vagy egészségbiztosítások, befektetések) kiválasztásakor, több
szolgáltató ajánlatait is összehasonlítja?
jellemző (1),
nem jellemző (2),
nem vonatkozik rá (még sosem vett igénybe semmilyen pénzügyi terméket) (3)
nem tudom (-8), nem válaszolok (-9)
2. Ismer-e olyan internetes oldalt, ahol különböző pénzügyi termékeket

NPT4_1

hasonlíthat össze?
igen (1),
nem (2), → Ugrás a következő blokkra!
3. Kérjük, sorolja fel ezeket az internetes oldalakat!

Ha NPT4_1=1

NPT4_1_2

………………………………………………………………………………………………………..

8. ÜNNEPEK
1. Melyek a legkedvesebb ünnepei az alábbiak közül?
Kérjük, rendezze sorba úgy, hogy a kedvenc ünnepe az 1-es, a legkevésbé kedvelt pedig a 7-es sorszámot kapja!
a.) Karácsony

KEDVENC1

b.) Születésnap

KEDVENC2

c.) Húsvét

KEDVENC3

d.) Szilveszter

KEDVENC4

e.) Mikulás

KEDVENC5

f.) Valentin (Bálint) nap

KEDVENC6

g.) Halloween

KEDVENC7

2. Mit gondol, kivel tölti az idén majd a karácsonyi ünnepeket?

KIVELTOLTI

családdal (1), barátokkal (2), egyedül (3), dolgozni fog az ünnepek alatt(4)
Ha HNAPLO= 7, 8, 9

9. Szubjektív jóllét
1. Összességében mennyire elégedett Ön az életével mostanában?

NPW010

Válaszát kérjük, jelölje egy 0-tól 10-ig terjedő skálán, ahol a 0 jelenti, hogy egyáltalán nem elégedett, a 10 pedig, hogy
teljes mértékben elégedett!
egyáltalán nem vagyok elégedett (0), teljes mértékben elégedett vagyok (10), nem tudom (-8)
2. Összességében mennyire elégedett Ön a jelenlegi munkájával?

NPW100
Ha SGAKT=1

Válaszát kérjük, jelölje egy 0-tól 10-ig terjedő skálán, ahol a 0 jelenti, hogy egyáltalán nem elégedett, a 10 pedig, hogy
teljes mértékben elégedett!
egyáltalán nem vagyok elégedett (0), teljes mértékben elégedett vagyok (10), nem tudom (-8)
3. Összességében mennyire elégedett Ön a háztartása anyagi helyzetével?

NPW030

Válaszát kérjük jelölje egy 0-tól 10-ig terjedő skálán, ahol a 0 jelenti, hogy egyáltalán nem elégedett, a 10 pedig, hogy
teljes mértékben elégedett!
egyáltalán nem vagyok elégedett (0), teljes mértékben elégedett vagyok (10), nem tudom (-8)
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10. Környezetvédelem
1. Mekkora problémát jelentenek az Ön lakóhelyén az alábbiak?
egyáltalán nem jelent problémát (1), többnyire nincs ilyen probléma (2), időnként problémát jelent (3), nagyon
nagy problémát jelent (4), nem érdekel a téma (5)
a.) levegőszennyezettség

LEGSZENY

b.) zajterhelés

ZAJTERH

c.) ivóvíz szennyezettség

VIZSZENY

d.) közterület nem megfelelő tisztasága

KOZTISZT

e.) zöldterületek hiánya

NINCSZOLD

f.) illegális szemétlerakó helyek

ILLSZEMET

2. Aggodalommal töltik-e el Önt az alábbi környezeti problémák?
egyáltalán nem aggódom (1), többnyire nem aggódom (2), kissé aggódom (3), nagyon aggódom (4),
közömbös vagyok a problémával szemben (5)
a.) túlnépesedés

TULNEP

b.) éghajlatváltozás, globális felmelegedés

EGHAJLV

c.) az állat és növényfajok sokszínűségének csökkenése, fajok kihalása
d.) erdős övezetek pusztítása, erdőirtás, erdőtüzek

KIHALAS
ERDOIRT

e.) globális légszennyezettség

LEGSZGLOB

f.) vízválság: kiszáradó folyók, csökkenő talajvízszint, aszályok, szennyezés
g.) a hulladék mennyiségének növekedése, elhelyezésük és megsemmisítésük problémája
h.) rovarirtó szerek, permetszerek, antibiotikumok használata a mezőgazdaságban

VIZVALSAG
SZEMET
ANTIB

és az állattenyésztésben
i.) génmódosított élelmiszerek elterjedése

GENMOD

j.) elektroszmog (elektromos és mágneses terek, rádiófrekvenciás sugárzások)
3. Az Ön számára mennyire fontos a környezetvédelem kérdése?

ELEKTR
KORNYF

egyáltalán nem fontos (1), inkább nem fontos (2), elég fontos (3), nagyon fontos (4),
nem érdekel a téma (5)
4. Mi a fő ok, ami meggátolja Önt, hogy a jelenleginél környezettudatosabb módon éljen?
hiányoznak a környezetbarát életmód feltételei (pl. hulladékgyűjtő szigetek stb.) (1)
anyagi okokból nem engedhetem meg magamnak (2)
nem szívesen mondok le a kényelmemről (3)
nem látom értelmét (a környezeti problémák megoldása úgysem az én életmódomon múlik) (4)
nem tartom szükségesnek (nem tartom olyan súlyosnak a környezeti problémákat) (5)
a megfelelő tájékoztatás hiánya (6)
már most is elég környezettudatos módon élek (7)
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OKA

A személyi kérdőívet a háztartás 16 évnél fiatalabb tagjaitól kell megkérdezni!

1. DEMOGRÁFIAI ÉS MUNKAERŐPIACI JELLEMZŐK
1. Mi az Ön családi állapota? (A fennálló jogi helyzet szerint.)

SCSAP

nőtlen, hajadon (1)
2. Mi az Ön családi állása? (a háztartásban élő személyek egymáshoz fűződő rokonsági vagy egyéb

SCSAL

kapcsolata alapján)
élettárs (azonos neműeké is) (3), egy szülő gyermekkel (4), gyermek (5), felmenő rokon (6),
egyéb rokon (7), nem rokon (8)
3. Mi az Ön legmagasabb befejezett iskolai végzettsége?

SBISK

nincs iskolai végzettsége (az általános iskola első évfolyamát sem fejezte be) (0), általános iskola 8 évfolyamánál
kevesebb (1), általános iskola 8. évfolyama (2)
4. Jár-e Ön valamilyen gyermekgondozói, oktatási intézménybe?

OKTINT

igen, bölcsődébe (1), igen, óvodába (2), igen, iskolába (3), nem (4)

2. INGÁZÁS, KÖZLEKEDÉS
1. Ingázik-e Ön a bölcsődéje, óvodája, iskolája és az otthona között?

igen (1), nem (2) Ha OKTINT=1-3

2. Mivel utazik az ingázás során általában?

Ha ING=1

ING
INGUT

vonattal (1), távolsági busszal (2), autóval (3), iskolabusszal (4), kerékpárral (5), egyéb (6)
3. Mivel közlekedik Ön általában lakóhelye településén?

Ha ING=2

INGUTHELYI

tömegközlekedéssel (1), autóval (2), motorral (3), kerékpárral (4), gyalog (5), egyéb (6)

3. EGÉSZSÉG
1. Szed-e Ön rendszeresen gyógyszert?

igen (1), nem (2)

GYOGY

2. Átlagosan mennyit költ gyógyszerekre egy hónapban? (Ft)
3. Közgyógyellátásban részesül-e?

GYOGYFT

igen (1), nem (2)

KOZGYOGY

4. Volt-e Ön kórházban, szanatóriumban a naplóvezetés két hete alatt? igen (1), nem (2)
5. Hány napot?

Ha TAVKORH=1

TAVKORH
TAVKORHNAP

4. HÁZON KÍVÜLI ÉTKEZÉS
1. Étkezett-e Ön az alábbiak közül valahol a naplóvezetés két hete alatt?

ETK1

iskolai menzán (5), óvodában (6), bölcsödében (7), nem étkezett (0)
2. Hány napon étkezett itt összesen a két hét alatt?

Ha ETK1=5,6,7

3. Milyen volt az étkezés térítési formája?

ETKNAP1
ETKFORM1

ingyenes (1), kedvezményes (2), teljes árú (3)
4. Étkezett-e Ön (hagyományos) étteremben a naplóvezetés két hete alatt?
igen (1), nem (2)

ETK2

Ha KOR>6

5. Hány napon étkezett itt összesen a két hét alatt?

Ha ETK2=1

ETKNAP2

igen (1), nem (2)
6. Étkezett-e Ön gyorsétteremben, büfében, kifőzdében a naplóvezetés két hete alatt?
igen (1), nem (2)

ETK3

Ha KOR>6

7. Hány napon étkezett itt összesen a két hét alatt?

Ha ETK3=1
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ETKNAP3

A következő kérdéseket az összeíró az által tapasztaltak alapján tölti ki!
1. A KAPCSOLATTARTÓ HÁZTARTÁSTAG ADATAI, MEGJEGYZÉSEK
1. A kapcsolattartó háztartástag
neve: KAPNEV
telefonszáma: HKAPTEL1
telefonszáma: HKAPTEL2
e-mail címe: HKAPEMAIL

06 –

–

06 –

–

………………………………………

2. A kapcsolattartással összefüggő megjegyzések:

3.

@

…………………………………..

HKAPEGYEB

Összeírói megjegyzések a naplóbetéttel kapcsolatban:

HMEGJE

2. MEGVALÓSULÁSI KÓDOK
1. Megvalósulási kódok:

MEGHI

a felvétel megvalósult 10
sikeres és jóváhagyott webes napló, a felvétel megvalósult 13
egyértelműen nem azonosítható cím (pl. ha egy tömbházban nincs emelet, ajtó) 21
nem létező cím (üres telek, lebontották, romos ház) 22
nem lakott (üres) lakás 23
nem lakáscím, vagy nem lakás célú lakás (pl. irodának kiadott, üdülőnek kiadott lakás) 24
megközelíthetetlen cím (természeti csapás, pl. árvíz, hóhelyzet stb. miatt nem lehet a címet
megközelíteni) 25
a háztartás nem volt elérhető 3-szori felkeresésre sem - de a lakás lakott 30
a háztartás nem volt elérhető 3-szori felkeresésre sem - nem eldönthető, hogy a lakás lakott-e 31
az egész háztartás elköltözött vagy megszűnt 32
válaszmegtagadás 41
válaszképtelenség (pl. kora, betegsége miatt vagy mert részeg, kábítószeres stb.) 42
nyelvi akadály miatti meghiúsulás 43
webre jelölt, weben nem teljesült napló, a felvétel meghiúsult 45
papír alapú kitöltést igérő, nem teljesült napló, a felvétel meghiúsult 46
összeírási időszak túllépés 81
nem történt összeírás (statisztikus adja) 82
első felkeresés, a háztartás nem volt elérhető 91
második felkeresés, a háztartás nem volt elérhető 92
papír alapú naplóvezetésre jelölt 96
web alapú naplóvezetésre jelölt 97

14

