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FIXSZ

SZNEV

SZEV

SZHO

SZNAP

Ha SZHO=04,06,09,11, akkor SZNAP 1-30; Egyébként 1-31
NEME

1 - férfi

2 - nő

TAGE

1 - igen

2 - nem

Személy azonosítója
A már nem háztartásgtag azonosítója

A már nem háztartástag családi és keresztneve

Születési év

Születési hónap

Neme
1 - férfi

2 - nő

Hány hónapig élt a háztartásban 2019-ben? 

2019-ben jellemzően milyen tevékenységet végzett?
1 - dolgozik, jövedelmet biztosító tevékenységet végez

2 - munkanélküli 

3 - nyugdíjas (öregségi, korkedvezményes, özvegyi)

4 - egyéb inaktív személy 

(gyermekgondozási szabadságon levő, tanuló, háztartásbeli, 

egészségügyi vagy egyéb okból nem dolgozik )

Kérjük, itt arra gondoljon, hogy a felvétel eszmei időpontjában, azaz február 1-jén tagja volt-e a háztartásnak!

Ha volt még olyan személy, aki 2019-ban legalább három hónapig a háztartásban élt, és 2019.december 31-ig elhagyta a 

háztartást, akkor írja be az adatait az alábbi táblázatba!

Háztartástagok

Születési nap

NTAGSZHO

NTAGNEME

NTAGFGAKT

NTAGELHO

NTAGSZNEV

NTAGSZEV

NTAGFIXSZ

Neme

Tagja-e a háztartásnak?

Személy azonosítója

A válaszadó családi és keresztneve

A következőben az Ön háztartásában élő személyekre vonatkozóan teszünk fel kérdéseket

Születési év

Születési hónap
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Ki válaszol az egész háztartásról szóló kérdésekre? HB070M

Kérjük, válassza ki a megfelelő személyt a listából! 

Mikor épült az Ön(ök) lakása/háza, amelyben élnek? HEPEV

1 - 1900 előtt

2 - 1900-1944  

3 - 1945-1959  

4 - 1960-1969   

5 - 1970-1979 

6 - 1980-1989  

7 - 1990-1999  

8 - 2000-2006

9 -2006 után

-8 - nem tudom

-9 - nem válaszolok

Miből készült a lakás külső falazata? FALA

1 - tégla, kő, kézi falazó elem  

2 - közép- vagy nagyblokk, öntött beton  

3 - panel  

4 - vályog, alapozással  

5 - vályog, alapozás nélkül  

6 - fa  

7 - egyéb

Melyik évben költöztek ebbe a lakásba? HH031M
Gondoljon arra, melyik évben vásárolta azt a lakást, vagy 

melyik évtől bérli!

-8 - nem tudom

-9 - nem válaszolok

Milyen jogcímen élnek ebben a lakásban? HH021M

1- a lakás tujaldonosai  

2 - lakás haszonélvezői/ a tulajdonos rokonai  

3 - piaci áron bérelt lakás bérlői  
4 - piaci árnál alacsonyabb áron bérelt vagy szolgálati lakás 

bérlői 

5 -  magántulajdonú lakás szívességi használói  

Melyik háztartástag jogcímén laknak ebben a lakásban? HB080M

HB090M

Kérjük, nevezze meg saját lakás esetén azt, aki a tulajdonos, 

vagy aki a haszonélvező, illetve a tulajdonos rokona! 

Bérlakás esetén azt a személyt válassza ki, aki a lakást bérli! 

Két személyt tud megnevezni.

MASIKHT

Több háztartásról akkor beszélünk, ha a mindennapi 

költségeket (rezsi, étkezés stb.) nem közösen viselik.
1 - igen

2 - nem

Mekkora a lakás alapterülete? HD035M

A lakás alapterületéhez a garázs, padlás, terasz területe nem 

tartozik hozzá. Ha nem tudja pontosan, kérjük, közelítő 

értéket írjon be!

HSZOB

12 m2-es vagy nagyobb szobák számát adja meg! 

Hány szobás a lakás, amelyben élnek? HKSZOB

12 m2-es vagy kissebb szobák számát adja meg! 

Lakásjellemzők

Él még Önökön kívül másik háztartás ebben a lakásban?

Hány szobás a lakás, amelyben élnek? Ha az Önök lakása egyterű, akkor kérjük, becsülje meg, mennyit tesz ki ebből a 

szobaként használt terület, és az így kapott négyzetméter adatok alapján adja meg a szobák számát!
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Hány szobát használ az Ön háztartása a lakásból? HSZO

1 - igen  

2 - nem

Ez a konyha nagyobb, mint 4 m2?
1 - igen  

2 - nem

Használják étkezésre is a konyhát?
1 - igen  

2 - nem

1 - áramot

2 - gázt

3 - PB-gázt vagy tartályos gázt

4 - áramot és gázt, mert kombinált tűzhelyük van

5 - tűzifát

6 - szenet vagy tüzelőolajat

7 - egyebet

0 - nincs tűzhelyük

Vannak-e a lakásban az alábbiak:

 Villanyvilágítás HVILLA

1 - igen, van  

2 - nem, nincs

Gáz HLGAZ

1 - vezetékes

2 - palackos

3 - tartályos

0 - nincs

Vezetékes víz HFVIZ

1 - igen, van  

2 - nem, nincs

Szennyvízelvezetés HSZENY

1 - közcsatornába

2 - házicsatornába

0 - nincs

Fürdőszoba, zuhany HH081M

1 - kizárólag a háztartás használatában van 1 db    

2 - kizárólagos használatban van 2 vagy több

3 - más háztartással közös használatban 1 db   

0 - nincs

Ha például egy háromszobás lakásban két háztartás él, ahol egy szobát közösen használnak, akkor ide 1,5-öt kell beírni.

A nappali szobával egy helyiségben lévő amerikai konyhát ne számolja ide!

Van-e az Önök lakásában külön helységben lévő konyha?

Milyen energiahordozót használnak sütéshez, főzéshez?

HKONYHANM

HKONYHAETK

ENERGFOZ

HKONYHA
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Vízöblítéses WC HH091M

1 - kizárólag a háztartás használatában van 1 db

2 - kizárólagos használatban van 2 vagy több  

3 - más háztartással közös használatban 1 db   

0 - nincs

Milyen módon fűtik a lakást? FUTMOD

1 - távfűtéssel  

2 - egy épület több lakását fűtő kazánnal  

3 - egy lakást fűtő készülékkel (pl. cirkó, vegyes tüzelésű 

kazán)  
4 - egyedi helyiségfűtéssel  

5 - mobil fűtéssel (hősugárzó, fűtőventillátor, stb)  

0 - nincs fűtés

1 - gázzal  ENERG1

2 - villannyal  
3 - folyékony vagy szilárd tüzelőanyaggal (fa, szé, olaj, 

brikett, egyéb)  

4 - alternatív erőforrással (nap, tajhő, szél, stb.)

1 - gázzal  ENERG2

2 - villannyal  
3 - folyékony vagy szilárd tüzelőanyaggal (fa, szé, olaj, 

brikett, egyéb)  

4 - alternatív erőforrással (nap, tajhő, szél, stb.)

Mi szolgáltatja a folyó meleg vizet? HD010M

1 - távfűtés  

2 - egy épület több lakását fűtő kazánl 

3 - villanyboiler  

4 - cirkó, gázboiler   

5 - egyéb   

0 - nincs melegvíz

HAERT

Kérjük, válaszát millió forintban adja meg!

Csak a tulajdonos rokona, haszonélvező vagy szívességi 

használó válaszadókra vonatkozó kérdés
Mennyi bérleti díjat fizetnek havonta? HH060M

Kérjük, válaszát forintban adja meg!

Csak piaci vagy csökkentett áron bérlő válaszadókra 

vonatkozó kérdés
HH061M

Kérjük, válaszát forintban adja meg!

Tulajdonos, haszonélvező, piaci ár alatti bérlő, szívességi 

használókra vonatkozó kérdés

Kérjük, hogy amennyiben kétfajta energiahordozót használ fűtésre (pl. gázt és fát), úgy első helyen azt jelölje be, 

amelyiket elsődlegesen használja!

Mivel fűtenek? Kétfajta fűtési módot is meg tud adni. 

Mit gondol, mennyi havi bérleti díjat kellene fizetniük a lakásért, amelyben laknak, ha azt piaci áron bérelnék?

Véleménye szerint mennyi az Ön(ök) lakásának piaci értéke?
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A lakás mennyezete beázik HH041M

A lakás falazata/padlója/ alapja nedvesedik HH042M

A lakás nyílászárói rosszak HH043M

Rossz közbiztonság, vandalizmus HS190M

Zajosak a szomszédok vagy nagy zaj szűrődik be az utcáról HS170M

A lakás nem elég világos HS160M

Szennyezés, por, egyéb környezeti probléma HS180M

1 - igen 

2 - nem

-8 - nem tudom

-9 - nem válaszolok

HLAKBIZ

-8 - nem tudom

-9 - nem válaszolok

HV020M

1 - Igen

2 - Nem

HS070M

1 -  van

2 - nincs, mert nem engedhetik meg maguknak

3 - nincs, egyéb okból

-8 - nem tudom

-9 - nem válaszolok

HS080M

1 - van

2 - nincs, mert nem engedhetik meg maguknak

3 - nincs, egyéb okból

-8 - nem tudom

-9 - nem válaszolok

HINGADO
Ha Önöknek kell ingatlan-, építmény-, telek- vagy kommunális adót fizetniük, akkor kérjük, mondja meg, 

mennyit fizetnek egy évben arra a lakásra vonatkozóan, amelyben él(nek)! 

TARTÓS FOGYASZTÁSI CIKKEK

Jellemző-e az alábbi problémák bármelyike a lakásra, amelyikben laknak, illetve annak lakókörnyezetére? 

Van-e a háztartás használatában színes televízió (beleértve LCD, plazma is)?

Amennyiben Önök szeretnének vezetékes, vagy mobiltelefont használni, de anyagi okok miatt bármelyikkel nem 

rendelkeznek, akkor a válaszuk legyen a "nem engedhetik meg maguknak". Ha azért nincs, mert nem is akarnának, 

mert nem is érdekli Önöket, nem vágynak rá stb., akkor a válasz legyen a "nincs egyéb okból".

Ha Önöknek van lakásbiztosításuk, arra a lakásra, amelyben él(nek), mennyit fizetnek ezért egy évben?

Állandó lakóhelyüket kivéve rendelkeznek más ingatlannal a háztartás tagjai? 

Van-e a háztartás használatában vezetékes vagy mobiltelefon?

Kérjük, éves összegre gondoljon, és forintban adja meg a választ! Ha nem fizetnek ilyet, kérjük, nulla (0) Ft-ot írjon 

be!

Kérjük, éves összegre gondoljon, és forintban adja meg a választ! Ha nem fizetnek ilyet, kérjük, nulla (0) Ft-ot írjon 

be!

Kérjük, minden ingatlant (pl.: nyaraló, vállalkozás üzemeltetésére alkalmas ingatlan) és mezőgazdasági területet 

vegyen figyelembe, akár külföldön, akár belföldön van. Ha Ön csak résztulajdonosa az ingatlannak vagy területnek, 

akkor is számolja bele! 

A következőkben néhány olyan kérdést teszünk fel, ami arra irányul, hogy miképpen ítéli meg Ön háztartása anyagi helyzetét.
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Van-e a háztartás használatában személyi számítógép? HS090M

1 - van

2 - nincs, mert nem engedhetik meg maguknak

3 - nincs, egyéb okból

-8 - nem tudom

-9 - nem válaszolok

HS100M

1 - van

2 - nincs, mert nem engedhetik meg maguknak

3 - nincs, egyéb okból

-8 - nem tudom

-9 - nem válaszolok

Van-e a háztartás használatában személygépkocsi? HS110M

1 - van

2 - nincs, mert nem engedhetik meg maguknak

3 - nincs, egyéb okból

-8 - nem tudom

-9 - nem válaszolok

GKSADO

-8 - nem tudom

-9 - nem válaszolok

Mennyi gépjárműadót fizetnek egy évben összesen?

Van-e a háztartás használatában mosógép?
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Kapott bárki az Önök háztartásában 2019-ben családi ECSPKAP

1 - Igen

2 - Nem

Ha ECSPKAP= 2, ugorjon az EARVKAP-ra

ECSPFO

ECSPID

ECSPEVF

-8 - nem tudom

-9 - nem válaszolok

1 - Igen

2 - Nem

Ha EMCSPKAP=2, ugorjon a EARVKAP-ra

1 - Igen

2 - Nem

Ha EARVKAP=2 ugorjon az EJOVGYKAP-ra

EARVFO

EARVID

Összesen hány forint árvaellátást kaptak 2019-ben?

-8 - nem tudom

-9 - nem válaszolok

1 - Igen

2 - Nem

Ha EJOVGYKAP=2 ugorjon a ETETKAP-ra

-8 - nem tudom

-9 - nem válaszolok

ETETKAP

1 - Igen

2 - Nem

Ha ETETKAP=2 ugorjon a ESAPOKAP-ra

ETETEVF

-8 - nem tudom

-9 - nem válaszolok

Háztartási bevételek, jövedelmek

A következő kérdések a háztartás egészét érintő jövedelmekre kérdeznek rá.

Hány gyermek után kapták a családi pótlékot?

Hány hónapig kapták a családi pótlékot 2019-ben?

Hány forint volt ennek a teljes éves összege 2019-ben?

Hány hónapig kaptak árvaellátást az összes gyermek után?

Kapott bárki az Önök háztartásában települési támogatást 2019-ben? (lakásfenntartási támogatást, adósságcsökkentési-

támogatás)?

Hány forint volt ennek a teljes éves összege?

EJOVGYEVF

EJOVGYKAP

EMCSPKAP

Ha Önök több gyermek után kaptak árvaellátást, kérjük, adják össze a hónapok számát.

Ide számít az önkormányzatoktól vagy mástól kapott egyéb lakhatással kapcsolatos támogatás is, pl. a kapott 

energiafelhasználási támogatás!

EMCSPFO

EMCSPID

EARVKAP

Hány gyermek után kaptak 2019-ben emelt szintű családi pótlékot?

Hány hónapig kaptak 2019-ben emelt szintű családi pótlékot?  

Kapott bárki az Önök háztartásában 2019-ben árvaellátást?

EARVEVF

Kapott bárki az Önök háztartásában 2019-ben emelt szintű családi pótlékot?

Volt 2019-ben a háztartásban élő bármely 16 évnél fiatalabb személynek jövedelme?

Hány forint volt ennek a teljes éves nettó összege 2019-ben?

Hány gyermek után kaptak árvaellátást?
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1 - Igen

2 - Nem

Ha ESAPOKAP=2 ugorjon a EHEKGYFKAP-ra

ESAPOID

Hány forint volt ennek a teljes éves összege?

-8 - nem tudom

-9 - nem válaszolok

1 - Igen

2 - Nem

Ha EHEKGYFKAP=2 ugorjon a EHRSKAP-ra

-8 - nem tudom

-9 - nem válaszolok

1 - Igen

2 - Nem

Ha EHRSKAP=2 ugorjon EHNRSKAP-ra

EHRSID

EHRSEVF

-8 - nem tudom

-9 - nem válaszolok

1 - Igen

2 - Nem

Ha ENHRSKAP=2 ugorjon EFELKOAKAP-ra

-8 - nem tudom

-9 - nem válaszolok

1 - Igen

2 - Nem

Ha EFELKOAKAP=2 ugorjon EBIZKAP-ra

-8 - nem tudom

-9 - nem válaszolok

EBIZKAP

1 - Igen

2 - Nem

Ha EBIZKAP=2 ugorjon EBIZAKAP-ra

EBIZEVF

-8 - nem tudom

-9 - nem válaszolok

EHRSKAP
Kaptak Önök rendszeresen egyéb segélyt, támogatást  2019-ben? (egyháztól, önkormányzattól, vagy egyéb 

szervezettől)

Hány hónapig kapták az ápolási díjat 2019-ben?

Kapott bárki az Önök háztartásában egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatást 2019-ben? EHEKGYFKAP

EHEKGYFIDHány hónapig kapták az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatást 2019-ben?

EHEKGYFEVFHány forint volt ennek a teljes éves összege?

ESAPOEVF

Hány hónapig kapták az egyéb segélyt, támogatást  2019-ben?

EFELKOAKAPVolt Önöknek felvett kamat-, osztalékbevételük, árfolyamnyereségük 2019-ben?

EFELKOAEVFHány forint volt ennek a teljes éves összege 2019-ben?

Kaptak Önök biztosítótól élet-, nyugdíj-, balesetbiztosítás után összeget 2019-ben?

Hány forint volt ennek a teljes éves összege 2019-ben?

EHNRSKAPKaptak Önök egyéb egyszeri segélyt, támogatást 2019-ben? (egyháztól, önkormányzattól, vagy egyéb szervezettől) 

EHNRSEVFHány forint volt ennek a teljes éves összege 2019-ben?

ESAPOKAPKapott bárki az Önök háztartásában ápolási díjat 2019-ben? 

Hány forint volt ennek a teljes éves összege 2019-ben?

8



1 - Igen

2 - Nem

Ha EBIZAKAP=2 ugorjon EVOLTE-ra

Hány forint volt ennek a teljes éves összege 2019-ben?

EVOLTE

1 - Igen

2 - Nem

Ha EVOLTE=2 ugorjon EMEZRAF-ra

Ha nem volt ilyen, kérjük, nullát (0) írjon be!

-8 - nem tudom

-9 - nem válaszolok

Ha nem volt ilyen, kérjük, nullát (0) írjon be!

-8 - nem tudom

-9 - nem válaszolok

-8 - nem tudom

-9 - nem válaszolok

Ha nem volt ilyen, kérjük, nullát (0) írjon be!

-8 - nem tudom

-9 - nem válaszolok

Ha nem volt ilyen bevételük, kérjük, nullát írjon be!

-8 - nem tudom

-9 - nem válaszolok

Ha nem volt ilyen, kérjük, nullát (0) írjon be!

-8 - nem tudom

-9 - nem válaszolok

1 - Igen

2 - Nem

Ha EVOLSAJAT=2, ugorjon a HS040M-re

ESAJERT

Ha nem volt ilyen, kérjük, nullát (0) írjon be!

-8 - nem tudom

-9 - nem válaszolok

EMEZTAMOMennyi volt a mezőgazdasági támogatásból származó bevételük 2019-ben? 

EMEZRAF
Volt-e, és ha igen, hány forint volt az Önök mezőgazdasági tevékenységére fordított  kiadásainak teljes éves 

összege 2019-ben? 

EBIZAEVF

Kaptak Önök ingatlanbiztosítás után kártérítést 2019-ben? 

Hány forint volt a növény, növényi termék eladásából származó bevételük 2019-ben?

EBIZAKAP

EMEZALLATHány forint volt az élőállat, állati termék eladásából származó bevételük 2019-ben? 

EMEZNOV

Kérjük, hasonló tételekre gondoljon, mint szántás, aratás, talajvizsgálat elvégzéséből, illetve gépek bérbeadásából 

stb. származó bevétel. Ha nem volt ilyen bevételük, kérjük, nullát (0) írjon be!

Hány forint volt a mezőgazdasági szolgáltatásból származó bevételük 2019-ben? 

EMEZBIZTMennyi volt a mezőgazdasági biztosításból, kártérítésből származó bevételük 2019-ben?

Volt az Önök háztartásának 2019-ben mezőgazdasági tevékenységből, illetve ehhez kapcsolódó támogatásból, 

biztosításból bármilyen bevétele/jövedelme?

EMEZSZOLG

EVOLSAJATVolt Önöknek saját termelésből származó fogyasztásuk 2019-ben? 

Kérjük, becsülje meg saját termelésből származó fogyasztásuk éves értékét 2019-ben!
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HS040M

1 - Igen

2 - Nem

HS050M

1 - Igen

2 - Nem

HH050M

1 - Igen

2 - Nem

HS140M

1 - nagyon megterhelő 

2 - időnként megterhelő

3 - egyáltalán nem megterhelő

HS150M

1 - nagyon megterhelő 

2 - időnként megterhelő

3 - egyáltalán nem megterhelő

4 - nem vonatkozik rá (nincs a lakáshiteltől eltekintve egyéb hitelük)

HLBER

0 - nem fordult elő

1 - egyszer előfordult

2 - kétszer vagy többször is előfordult

3 - nem vonatkozik rá (nem fizetnek lakbért)

HLTOR

0 - nem fordult elő

1 - egyszer előfordult

2 - kétszer vagy többször is előfordult

3 - nem vonatkozik rá (nincs lakáshitelük)

HLKTG

0 - nem fordult elő

1 - egyszer előfordult

2 - kétszer vagy többször is előfordult

3 - nem vonatkozik rá (nem kell fizetniük közös költséget)

HS021M

0 - nem fordult elő

1 - egyszer előfordult

2 - kétszer vagy többször is előfordult

3 - nem vonatkozik rá (nem kell fizetniük semmilyen közüzemi díjat)

HLHIT

0 - nem fordult elő

1 - egyszer előfordult

2 - kétszer vagy többször is előfordult

3 - nem vonatkozik rá (nincs áruhitelük)

Tudnak legalább minden második nap húst fogyasztani? 

Megengedheti magának az Önök háztartása, hogy lakásukat megfelelően fűtsék? 

A lakásfenntartás költségei mekkora megterhelést jelentenek az Önök háztartásának?

A lakáshiteleken kívüli törlesztések költségei mekkora megterhelést jelentenek az Önök háztartásának?

Előfordult-e az utóbbi 12 hónapban, hogy pénzhiány miatt nem tudták határidőre befizetni a lakbért?

Előfordult-e az utóbbi 12 hónapban, hogy pénzhiány miatt nem tudták határidőre befizetni lakáshitelük 

törlesztőrészletét?

Előfordult-e az utóbbi 12 hónapban, hogy pénzhiány miatt nem tudták határidőre befizetni a közös költséget?

Előfordult-e az utóbbi 12 hónapban, hogy pénzhiány miatt nem tudták határidőre befizetni valamelyik közüzemi díjat?

Megengedhetik-e maguknak, hogy a család minden tagja évente egy hétre pihenni menjen? 

Kérjük, hogy ebbe értse bele a saját nyaralóban vagy barátoknál, rokonoknál töltött pihenést is!

A következőkben néhány olyan kérdést teszünk fel, ami arra irányul, hogy miképpen ítéli meg Ön háztartása anyagi helyzetét.

ANYAGI DEPRIVÁCIÓ

Előfordult-e az utóbbi 12 hónapban, hogy pénzhiány miatt nem tudták határidőre befizetni a hitelre vásárolt termékek 

vagy a diákhitel törlesztőrészleteit?
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HLKTR

0 - nem fordult elő

1 - egyszer előfordult

2 - kétszer vagy többször is előfordult

3 - nem vonatkozik rá (nincs pénzkölcsön tartozásuk)

0 - nem fordult elő

1 - egyszer előfordult

2 - kétszer vagy többször is előfordult

3 - nem vonatkozik rá (nem kell fizetniük semmilyen telefon, televízió vagy internet előfizetési díjat)

0 - nem fordult elő

1 - egyszer előfordult

2 - kétszer vagy többször is előfordult

3 - nem vonatkozik rá (nem kellett kifizetniük semmilyen egyéb, más számlát)

1 - igen

2 - nem

HD080M

1 - igen

2 - nem, anyagi okból nem engedheti meg magának

3 - nem, egyéb okból

HC050M

1 - Félre tud tenni pénzt

2 - Megtakarításaikhoz kell nyúlnia

3 - Kölcsönt kell felvennie

4 - Nem tud félretenni pénzt, de nem kell a megtakarításaihoz nyúlnia vagy kölcsönt felvennie  

Az Önök háztartása megengedhetné magának, hogy lecserélje a teljesen elhasználódott vagy tönkrement bútort?

Mi jellemző egy tipikus hónapban a háztartásuk anyagi helyzetére? 

HS060FIXKépes lenne az Önök háztartása arra, hogy egy 93 ezer forintos váratlan kiadást saját forrásaiból fedezzen?

HI020M_1
Előfordult-e az utóbbi 12 hónapban, hogy pénzhiány miatt nem tudták határidőre befizetni a telefon, televízió vagy 

internet előfizetésének díját?

HI020M_2
Előfordult-e az utóbbi 12 hónapban, hogy pénzhiány miatt nem tudták határidőre befizetni az egyéb (a fentieken 

kívüli), nem lakásfenntartással kapcsolatos számlájukat?

Előfordult-e az utóbbi 12 hónapban, hogy pénzhiány miatt nem tudták határidőre befizetni bármilyen pénzkölcsön-, 

személyi kölcsön törlesztőrészletét?
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HS120M

1 - nagy nehézségek árán

2 - nehézségek árán

3 - kisebb nehézségek árán

4 - viszonylag könnyen

5 - könnyen

6 - nagyon könnyen

MI100M

1 - javul

2 - nem változik

3 - rosszabbodik

HV080M

1 - Kevesebb, mint 3 hónapig

2 - 3-6 hónapig

3 - 6-12 hónapig

4 - Több, mint 12 hónapig

SZINT

FGYGY

1 - igen, előfordult

0 - nem, nem fordult elő

2 - nem vonatkozik rá a kérdés, mert nem élt 16 év alatti gyermek a háztartásban.

Kérjük, forintban adja meg!

nagyon szűkösen HFT1

szűkösen HFT2

átlagosan HFT3

jól HFT4

nagyon jól HFT5

RELATÍV ANYAGI HELYZET
A következőben néhány olyan kérdést teszünk fel, ami arra irányul, hogy miképpen ítéli meg Ön háztartása anyagi 

helyzetét

Véleménye szerint, ha háztartásuknak nem lenne havi jövedelme, megtakarításaikból milyen hosszú ideig tudnák 

fenntartani a háztartás jelenlegi életszínvonalát?

JÖVEDELEMELVÁRÁSOK

Véleménye szerint hogyan tudja fedezni az Önök háztartása a szokásos kiadásokat?

Mit gondol, hogyan fog változni a háztartásuk pénzügyi helyzete a következő 12 hónapban?

Kérjük, mondja meg, hova helyezné háztartásuk anyagi helyzetét 1-10-ig terjedő skálán, ahol 1. jelenti a 

legszegényebbet, 10. pedig  a leggazdagabbat!

Előfordult-e az utóbbi 12 hónapban, hogy pénzhiány miatt nem tudták kiváltani a háztartásukban élő bármelyik 16 év 

alatti gyermeknek az orvos által felírt gyógyszerét?

Véleménye szerint havonta mekkora összegre (nettó) lenne szüksége az Önök háztartásának ahhoz, hogy a következő 

életszínvonalon megéljenek?
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HLAKHI

1 - igen, van

2 - nem, nincs

HLAKFT

HLAKEV

HLAKEVE

THM

HTORLFT

Kérjük forintban adja meg az adatot!

HITUT

1 - igen reális veszély, 

2 - nem, nem reális veszély, 

3 - nem tudom megítélni

HPT6

1 - Van

2  - Nincs

-8 - nem tudom

-9 - nem válaszolok

Ha HPT6=2 vagy -8 vagy -9, akkor ugorjon a HI090M-re

HPT6_1

1 - Van

2  - Nincs

-8 - nem tudom

-9 - nem válaszolok

HI090M

Ha HI090M=0, ugorjon a HPT5_1-re

Kérjük, hogy az összes hitelét számolja bele, a lakhelyéül szolgáló lakásra/házra felvett lakáshitelen kívül! Ha rendelkezik az 

alábbi hiteltípusokkal, számolja bele a másodlagos ingatlanra felvett lakáshitelt, a termékekre/szolgáltatásokra felvett 

hitelt és a szabad felhasználású pénzkölcsönöket is, akár pénzintézettől, akár magánszemélytől származnak. 

MEGTAKARÍTÁS, HITEL, ELADÓSODOTTSÁG

A most következő kérdések hiteltartozásokra fognak vonatkozni.

A lakáshitelt leszámítva hány hitelt fizetnek a háztartás tagjai? 

Van lakáshitel törlesztésük arra a lakásra, amelyben élnek?

Kérjük, mondja meg, mennyi lakáshitelt vettek fel!

Melyik évben vették fel a hitelt?

Hány évre vették fel a hitelt? 

Együttesen mekkora kamat és kezelési költség terheli ezt a hitelt? (THM%)

Mekkora a felvett hitel után fizetendő havi törlesztőrészlet?

Mit gondol, reális veszély-e az, hogy a következő 12 hónapban nem tudják időben törleszteni jelzáloghitelüket?

Van-e Önnek vagy bármely más személynek a háztartásban áruvásárlási hitele, számlahitele, diákhitele vagy más hitele?

Van ehhez kapcsolódó fizetési elmaradásuk?
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HI100M

Több válasz is lehetséges!

Most gondoljon az első hitelére! (A kérdés annyiszor jön fel, amennyi a HI090M értéke, tehát amennyi hitelt felvett!)

Igen Nem
1 - Ingatlan felújítása, felszerelése (bútorok, berendezések és 

belsőépítészeti munkák)

2 - Másodlagos ingatlan vásárlása

3 - Gépármű, motorkerékpár, lakókocsi, kisteherautó, 

kerékpár vagy egyéb közlekedési eszköz vásárlása

4 - Nyaralás fedezése

5 - Egészségügyi ellátás

6 - Oktatás

7 - A mindennapi kiadások fedezésére

8 - Személyi kölcsön saját 

9 - Meglévő hitelek finanszírozására

10 - Más célból

HI110M

Most gondoljon az első hitelére! (A kérdés annyiszor jön fel, amennyi a HI090M értéke, tehát amennyi hitelt felvett!)

1 - Bank vagy más pénzügyi intézet (pl.: takarékszövetkezet)

2 - Gyorskölcsön-szolgáltató vagy zálogkölcsönző

3 - Magánszemély (pl.: család, barátok)

4 - Más forrásból

HI120M

HPT5_1

Gondoljon akár a lakáshitelre, akár áruvásárlási, vagy egyéb más hitelre!

1 - Igen, legalább kettő ajánlatot

2 - Nem, csak egy ajánlatot vett figyelembe

-8 - nem tudom

-9 - nem válaszolok

MAGAN

Kérjük, itt a legalább ezer forintot elérő tartozásokra gondoljon, amelyet baráttól, rokontól stb. kapott!

1 - igen

2 - nem, nincs

-8 - nem tudom

-9 - nem válaszolok

Mekkora ez a tartozás?
Ha nem tudja a pontos értéket, kérjük, becsülje meg!

Forintban adja meg az adatot!

-8 - nem tudom

-9 - nem válaszolok

Kérjük, válaszát forintban adja meg, és számolja össze minden hitelét a lakóhelyül szolgáló ingatlanra felvett lakáshitelen 

kívül!

Ha Ön rendelkezik olyan hitellel, amelyet nem havi rendszerességgel fizet, kérjük, számolja ki a hitel egy hónapra eső 

összegét, és adja össze a többi hitel összegével!

MAGANFT

Milyen célból vették fel ezt a hitelt? 

Milyen forrásból származik a hitelük? 

Az előző hónapban összesen mekkora összeget törlesztett a háztartásuk a meglévő hiteleikből, leszámítva a 

lakóingatlanjára felvett lakáshitelt?  

Igaz-e az Ön háztartására, hogy hitelfelvétel előtt több ajánlatot is összehasonlított?

Van az Önök háztartásában bárkinek magánszemélytől felvett kölcsöne?
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AGYTA

Kérjük a legalább 5000 forintot elérő összegeket vegye csak itt figyelembe!

1 - igen

2 - nem

Ha AGYTA=2 ugorjon a CGYTA-ra

BGYTA

Ha nem tudja a pontos összeget, kérjük, becsülje meg!

Forintban adja meg az adatot!

-8 - nem tudom

-9 - nem válaszolok

CGYTA

Kérjük a legalább 5000 forintot elérő összegeket vegye csak itt figyelembe!

1 - igen

2 - nem

Ha CGYTA=2 ugorjon az APENZ-ra

DGYTA

Ha nem tudja a pontos összeget, kérjük, becsülje meg!

Forintban adja meg az adatot!

-8 - nem tudom

-9 - nem válaszolok

APENZ

Kérjük, itt a legalább 5000 forintot elérő támogatásokra gondoljon!

1 - igen

2 - nem

Ha  APENZ=2 ugorjon a CPENZ-re

BPENZ
Ha nem tudja a pontos összeget, kérjük, becsülje meg!

Forintban adja meg az adatot!

-8 - nem tudom

-9 - nem válaszolok

CPENZ

Kérjük, itt a legalább 5000 forintot elérő támogatásokra gondoljon!

1 - igen

2 - nem

Ha CPENZ=2 ugorjon az ANTAM-ra

DPENZ

Ha nem tudja a pontos összeget, kérjük, becsülje meg!

Forintban adja meg az adatot!

-8 - nem tudom

-9 - nem válaszolok

ANTAM

Kérjük, itt arra gondoljon, hogy ajándékoztak-e valakinek pl. lakást, nyaralót, autót.

1 - Igen

2 - Nem

Ha ANTAM=2 ugorjon a CNTAM-ra

ADOTT-KAPOTT TÁMOGATÁSOK

Kapott-e az Önök háztartásában bármelyik személy egy másik háztartásában élőtől pénztámogatást 2019-ben?

Milyen összegben?

Adott-e bárki az Önök háztartásából  egy másik háztartásban élő személynek nagyértékű támogatást 2019-ben?  

A most következő kérdések arra fognak vonatkozni, hogy kaptak-e Önök másik háztartástól, illetve adtak-e másik háztartásban 

élőknek 2019-ben valamilyen támogatást.

Fizetett-e  az Önök háztartásában bárki gyermek, szülő- vagy feleségtartást 2019-ben?

Milyen összegben?

Adott-e bárki az Önök háztartásából  egy másik háztartásban élő személynek pénztámogatást 2019-ben?

Milyen összegben?

Kapott-e az Önök háztartásában bárki gyermek, szülő- vagy feleségtartást 2019-ben?

Milyen összegben?
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BNTAM

-8 - nem tudom

-9 - nem válaszolok

CNTAM

1 - Igen

2 - Nem

Ha nem tudja a pontos összeget, kérjük, becsülje meg!

Forintban adja meg az adatot!
-8 - nem tudom

-9 - nem válaszolok

Ha CNTAM=2 ugorjon az ATAME-ra

ATAME

1 - Igen

2 - Nem

Ha ATAME=2 ugorjon a CTAME-ra

BTAME

-8 - nem tudom

-9 - nem válaszolok

CTAME

1 - Igen

2 - Nem

DTAME

-8 - nem tudom

-9 - nem válaszolok

Kérjük, itt arra gondoljon, hogy kaptak-e ajándékba pl. lakást, nyaralót, autót! Ha nem tudja a pontos értéket, kérjük, 

becsülje meg!

Ha nem tudja a pontos összeget, kérjük, becsülje meg!

Forintban adja meg az adatot!

Kérjük, itt arra gondoljon, hogy támogattak-e pénzzel vagy élelmiszerrel, ruházattal stb. valakit, ami segíthette őt a 

megélhetésében.

A legalább 1000 forintot elérő összegekre gondoljon!

Kapott-e az Önök háztartásában bármelyik személy támogatást mindennapi megélhetéshez 2019-ben?

Milyen összegben?

Milyen összegben?

Kapott-e az Önök háztartásában bármelyik személy egy másik háztartásában élőtől nagyértékű támogatást 2019-ben?  

Adott-e bárki az Önök háztartásából egy másik háztartásban élő személynek támogatást mindennapi megélhetéshez 

2019-ben?

Milyen összegben?
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CISM

1 - ismert

2 - nem ismert

Melyik megyébe költözött?
kódlistából

Kérjük, írja be a település nevét, ahová elköltözött!

a település TERUL kódja

Út, utca tér megnevezése

Jellege: út, utca, tér, sétány, stb.

HSZ_X

EP_X

LH_X

EM_X

HH031M

MEGYE_X

TERUL_X

TERUL_X_KOD

KOZTN_X

KOZTJ_X

Elköltöző háztartás

ajtó

házszám

épület

lépcsőház

Cím ismertsége

emelet
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1 - különálló családi ház

2 - ikerház vagy sorház 

3 - társasház 10-nél kevesebb lakással

4 - társasház 9-nél több lakással

5 - egyéb lakott lakóegység

Lakókörnyezet
Ez a fül akkor jön fel, ha MEGHI=10, 13, 31, 41, 42, 43

HH010MMilyen típusú épületben van a lakás?
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HÁZTARTÁSI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS ÉLETKÖRÜLMÉNY ADATFELVÉTEL

FOGYASZTÁSI KÉRDŐÍV, 2020

(Referencia év: 2019)
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Ruhát

Cipőt

1 - üzletben (bevásárló központban) 

2 - piacon, utcai árustól 

3 - használt ruha, cipő üzletben (turkáló) 

4 - interneten

-8 - nem tudom

-9 - nem válaszolok

Női utcai cipő, csizma

Gyermek (3–14 évesek)  utcai cipő, csizma

Lábbeli 3 év alattiaknak

Fizetett alkalmazott: takarítónő, kertész, házvezetőnő stb.

Férfikabát, téli, átmeneti (bunda, dzseki)

Férfiöltöny

Férfinadrág, zakó

Női téli-, átmeneti kabát

Női ruha, kosztüm

Női szoknya, blúz, nadrág

Gyermekkabát (bunda, télikabát) 3–14 éveseknek

Ruházat 3 év alattiaknak

Férfi utcai cipő, csizma

Adminisztratív díjak: hatósági okmányok, személyigazolvány, útlevél, anyakönyvi kivonatok stb.

HOLRUH

HOLCIP

Fogyatékkal élők képzése, oktatása, intézményben való elhelyezése

Temetkezési szolgáltatás

Banki szolgáltatások: számlavezetési díj, átutalás, hitelek költségei stb.

VÁSÁROLT FOGYASZTÁS

A következő kérdések arra vonatkoznak, hogy az elmúlt évben Önök mit, és milyen összegben vásároltak. 

Ha valamelyik terméket ajándéknak vásárolták, kérjük, hogy akkor is írja be az értékét! 

Ha nem tudja a pontos összeget megmondani, kérjük, becsülje azt meg!

Kérjük, mondja meg, hogy az elmúlt évben igénybe vették-e az alábbi szolgáltatások valamelyikét, és ha igen, mennyit fizettek 

érte!

Kérjük, mondja meg, hogy az elmúlt évben leggyakrabban hol vásároltak ruhát, cipőt az egész család részére!

Háztartási szolgáltatások (ablaktisztítás, rovarirtás stb.)

Gyermekfelügyelet (babysitter)

Otthoni szociális szolgáltatás, házi gondozás EVF124032

EVF124033

Jogi és könyvelői szolgáltatások: ügyvédi költség, adótanácsadás, bírósági eljárási illeték stb.

Tagdíjak és adományok: kamaráknak, valamely pártnak, szakszervezeti tagdíj, alapítványnak adomány, 

egyháznak adó

EVF056211

EVF056212

EVF056290

EVF127030

EVF126210

EVF127042

EVF127020

EVF127010

EVF032121

EVF032131

EVF032133

EVF031211

EVF031213

EVF031214

EVF031221

EVF031223

EVF031224

EVF031231

EVF031236

EVF032111
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Társasház közös költsége

Vízdíj (vízóra vétele, cseréje, leolvasási költsége is)

Szemétszállítás

Csatornadíj

Emésztőgödör szippantás

Elektromos energia

Központi fűtés, távhő, készenléti díj, melegvízhődíj

Vezetékes gáz

PB-gáz (palackcsere és -szállítás, tartály bérlése) 

Szén

Brikett, koksz

Tüzifa

Lakás, ingataln vásárlása

Földterület, üres telek vásárlása

Itt az olyan kisebb munkákra gondoljon, amelyek által az épület mérete, jellege nem változik.

1 - igen

2 - nem

-8 - nem tudom

-9 - nem válaszolok

Ha KARBALA=2, ugrás a KORSZLA-ra

Anyagköltség

Víz- és gázvezeték szerelési munka díja

Villanyszerelési munka díja

Fűtés, fűtési rendszerek szerelési díja

Külső-, belső festés díja

Ácsmunkák

Egyéb más szolgáltatások

Lakbér

EVF045491

EVF045492

EVF041220

EVF072420

EVF044100

EVF044200

EVF044301

EVF044302

EVF045100

EVF045500

EVF045210

EVF045220

EVF045410

KARBALA

EVF200120

EVF200110

Volt az Önök lakásában/házában az elmúlt évben karbantartás, javítás?

Volt-e az Önök lakásában/házban az elmúlt évben?

Kérjük, mondja meg, hogy az elmúlt évben összesen, éves szinten mennyit költöttek az alábbiakra! 

Amennyiben nem volt ilyen kiadása, kérjük, írjon be egy nullát!

Másodlakás bérleti díja: egy családtag részére bérelt lakás, (pl. ha egy másik városban élő egyetemista 

gyermeküknek lakást bérelnek)

EVF041100

EVF041210

Társasházi biztonsági, felügyeleti szolgálat, portaszolgálat, üdülőfelügyeleti díj

Parkolási díj munkába járáskor, vásárláskor stb., autópályadíj

Parkolási díj lakóhelyen (garázs, teremgarázs bérlet stb.)

Egyéb lakásszolgáltatás: lépcsőház takarítás, pince vagy tárolóhelység bérlése, kéményseprési díj stb. EVF044490

EVF044420

EVF044410

EVF043100

EVF043210

EVF043220

EVF043230

EVF043240

EVF043250

EVF043290
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Volt az Önök lakásában/házában az elmúlt évben 

1 - igen

2 - nem

-8 - nem tudom

-9 - nem válaszolok

Ha KORSZLA=2, ugrás az EPITLA-ra

Anyagköltség

Víz- és gázvezeték szerelési munka díja

Villanyszerelési munka díja

Fűtés, fűtési rendszerek szerelési díja

Külső-, belső festés díja

Ácsmunkák

Egyéb más szolgáltatások

Szobabútor

Konyha-, és egyéb bútor

Hűtőszekrény, fagyasztó

Mosógép, szárítógép

Mosogatógép

Gáztűzhely

Villanytűzhely

Kombinált tűzhely (villany/gáz)

Fűtőberendezések, bojler, konvektor, kazán (cirkó)

Légkondicionáló

Porszívó, takarítógép
Egyéb tartós cikk: lakásriasztó, széf, szagelszívó, víztisztító 

stb.
Elektromos és motoros szerszámok

EA053121

EA053122

KORSZLA

Teljes vételár 2019-

ben (mennyibe 

került a termék)

EA

EA053110

EVF053131

EVF053132

EVF053133

EVF053141

EVF053142

EA053150

EA053192

EA055111

EVF053150

EVF053192

EVF055111

EA053131

EA053133

EA053141

EA053142

EA053132

EVF051111

EVF051112

EVF053110

EVF053121

EVF053122

Vásároltak az alábbiakban felsorolt tételek közül valamilyen lakberendezési tárgyat, vagy háztartási gépet?

Ha igen, kérjük, azt is mondja meg, hogy részletre vásárolta-e, és, hogy az elmúlt évben összesen mennyit fizetett ki érte! 

Amennyiben nem vásároltak ilyen tételt, kérjük, hagyják a sort üresen!

Ha részletre vásárolta: 

mennyi volt a 2019-ben 

kifizetett részletek 

összessége

EVF

Részletre vásárolta?

1-Igen 2-Nem

EC

Itt már az olyan nagyobb munkákra gondoljon, mint pl: nyílászárók cseréje, fűtés korszerűsítése, falak áthelyezése, szigetelés stb.

EA051111

EA051112

EVF200210

EVF200220

EVF200230

EVF200240

EVF200250

EVF200260

EVF200270

4



Szemüveg, kontaktlencse

Hallókészülék

Háziorvosi ellátás

Hálapénz háziorvosnak

Szakorvosi ellátás

Hálapénz szakorvosnak

Fogászati ellátás

Hálapénz fogorvosnak

Mentőszolgálat (megrendelt szállítás díja)

Kórházi szolgáltatás

Hálapénz kórházban

Új személygépkocsi

Használt személygépkocsi

Motorkerékpár

Kerékpár

Járműalkatrész

Járművezetői tanfolyam, vizsga

Járműfenntartási költség: javítás, karbantartás, gumicsere

Az elmúlt évben mennyit költöttek az alábbi tételekre?

Teljes vételár 2019-

ben (mennyibe 

került a termék)

EA

Ha részletre vásárolta: 

mennyi volt a 2019-ben 

kifizetett részletek 

összessége

EVF

Részletre vásárolta?

1-Igen 2-Nem

EC

EA071110

EA071120

EA071200

EA071300

EVF071110

EVF071120

EVF071200

EVF071300

Kérjük, mondja meg, hogy az elmúlt évben mennyit költöttek az alábbi egészségügyi kiadásokra!

(Amennyiben nem ingyenes ellátást vett igénybe!) 

Amennyiben nem volt ilyen kiadásuk, kérjük, hagyják a sort üresen!

EVF072120

EVF062111

EVF062112

EVF062121

EVF062122

EVF062201

EVF062202

EVF062310

EVF062322

EVF062324

EVF063001

EVF063002

Vásároltak valamilyen közlekedési eszközt? 

Amennyiben nem vásároltak ilyen tételt, kérjük, hagyják a sort üresen! 

Laboratóriumi és röntgen vizsgálatok (CT, MRI, ultrahang stb.)

Hálapénz mentősnek, ápolónak, egyéb egészségügyi személynek

EVF061320

EVF061310

EVF072431

EVF072300
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Mobiltelefon vásárlása, javítása

Hi-fi berendezés és tartozékai

Televíziókészülék

Házimozi, DVD, Blu-ray 

Digitális és videókamera

Digitális fényképezőgép

Asztali számítógép

Laptop

Tablet, notebook

Hangszerek: szintetizátor, zongora, gitár stb.

Csónak, hajó, motorcsónak

Kajak, kenu, szörf, búvárfelszerelés, golfkocsi stb.

Sportszerek: teniszütő, horgászbot, síléc

Tankönyv, jegyzet

Külföldi üdülés

Szálláshely: szállodában, hotelben, motelben

Szálláshely: kempingben, táborban, turistaházban

Szálláshely: munkásszállón, kollégiumban, diákszállón

Óvodai elhelyezés díja 

Általános iskolai oktatás, tandíj

Középfokú oktatás

Középfokút meghaladó, de nem felsőfokú oktatás

Felsőfokú oktatás

Átképző tanfolyam, felnőttoktatás

Nyelvoktatás (szervezett formában tanfolyamon)

Nyelvoktatás magántanárral

Teljes vételár 2019-

ben (mennyibe 

került a termék)

EA

EA092130

Egyéb oktatás magántanár, korrepetítor, házi tanító, egyéb tanfolyam

Számítógépes szoftverek: operációs rendszerek, vírusirtók stb.

Játékkonzol és szoftver, Wii, Xbox, Nintendo stb. és ezek játékai

Belföldi üdülés: szervezett formában, utazás, ellátás, szállás, túravezetés stb. közül legalább kétfajta 

szolgáltatást tartalmaz

Kérjük, mondja meg, hogy az elmúlt évben mennyit költöttek oktatásra! 

Amennyiben nem vásároltak ilyen tételt, kérjük, hagyják a sort üresen!

Kérjük, mondja meg, hogy az elmúlt évben mennyit költöttek kultúrára, szórakozásra! 

Amennyiben nem vásároltak ilyen tételt, kérjük, hagyják a sort üresen! 

EVF091121

EVF091122

EVF091212

EVF091213

EVF091311

EVF091312

EA092150

EA091121

EA091122

EA091212

EA091213

EA091311

EA091312

EA091313

Részletre vásárolta?

1-Igen 2-Nem

EC

Ha részletre vásárolta: 

mennyi volt a 2019-ben 

kifizetett részletek 

összessége

EVF

EVF096010

EVF096020

EVF091112

EVF091313

EVF092210

Kérjük, mondja meg, hogy az elmúlt évben mennyit költöttek kultúrára, szórakozásra! 

Amennyiben nem vásároltak ilyen tételt, kérjük, hagyják a sort üresen! 

EVF092150

EVF092130

EA092210

EA082020 EVF082020

EA091112

EVF105002

EVF105003

EVF105004

EVF093210

EVF091330

EVF093113

EVF095120

EVF112010

EVF112020

EVF112030

EVF101010

EVF101020

EVF102000

EVF103000

EVF104000

EVF105001
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(Jövedelmi referencia év: 2019)

HÁZTARTÁSI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS ÉLETKÖRÜLMÉNY ADATFELVÉTEL

SZEMÉLYI KÉRDŐÍV, 2020

(Minden 2004. február 1. előtt születt személyről ki kell tölteni)

s



Családi állapota CSAP

1 - Nőtlen, hajadon

2 - Házas, házastársával együtt él 

3 - Házas, házastársával nem él együtt 

4 - Özvegy 

5 - Elvált

CSAL

A családi állás a személynek a családban betöltött szerepére vonatkozó fogalom. 

1 - Férj 

2 - Feleség 

3 - Élettárs

4 - Egy szülő gyerekkel 

5 - Gyermek

9 - Egyedülálló (egyedül élő)

6 - Felmenő rokon 

7 - Egyéb rokon 

8 - Nem rokon 

Hány hónapig élt a háztartásban a 2019-es év során? ELHO

Ha ELHO=12, ugrás az FGAKT-ra

VALTOK

5 - visszaköltözött, vagy más mintaháztartásból beköltözött

6 - újonnan beköltözött

Ha nem igaz, hogy  HTIP=2,3 és TAGE=2, akkor ugrás PB210-re

2019-ben vagy 2020-ban költözött be a háztartásba? RB190M

 Melyik hónapban történt ez? RB180M

2019 során jellemzően milyen tevékenységet végzett? FGAKT

1 - dolgozik, jövedelmet biztosító tevékenységet végez

2 - munkanélküli

3 - nyugdíjas (öregségi, korkedvezményes, özvegyi)
4 -  egyéb inaktív személy (gyermekgondozási szabadságon 

levő, tanuló, háztartásbeli, egészségügyi vagy egyéb okból 

nem dolgozik)

A háztartásban lakik az Ön édesapja, nevelőapja? APLAK

1 - igen 

2 - nem 

Ha APLAK=2 ugrás a APNEV-ra

Kérjük, válassza ki őt a listából! APSOR

Kérjük adja meg édesapja, nevelőapja nevét! APNEV

Melyik országban született az Ön apja? PB230M

A jelenlegi országhatárokat figyelembe véve.

HU - Magyarország

majd alfabetikus sorrendben a  világ országnevei 

országkódoknak megfeleltetve

 -8 - nem tudom

Társadalmi demográfiai jellemzők

A következőben az Ön háztartásában élő személyekre vonatkozóan teszünk fel kérdéseket

Családi állása. 

Mi volt annak az oka, hogy 2019-ben nem a teljes évben élt a háztartásban?
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A háztartásban lakik az Ön édesanyja, nevelőanyja? ANYLAK

1 - igen 

2 - nem 

Ha ANYLAK=2 ugrás a ANYNEV-re

Kérjük, válassza ki őt a listából! ANYSOR

Kérjük adja meg édesanyja, nevelőanyja nevét! ANYNEV

Melyik országban született az Ön anyja? PB240M

A jelenlegi országhatárokat figyelembe véve.

HU - Magyarország

majd alfabetikus sorrendben a  világ országnevei 

országkódoknak megfeleltetve

 -8 - nem tudom

A háztartásban lakik az Ön házastársa, élettársa? TARSLAK

1 - Igen

2 - Nem

Ha TARSLAK=2 ugrás a VALSZEM-re

Kérjük, válassza ki őt a listából!

Ki fog válaszolni a személyi kérdőív további kérdéseire?

1 - akiről a kérdőív szól

4 - más 16 éves vagy idősebb személy, egyéb ok miatt

8 - senki, egyéb ok miatt 

6 - senki, mert megtagadták a válaszadást 

Ha VALSZEM=5,6,7,8 vége ennek a személyi kérdőívnek

SZVFIXSZ

Kérjük, válassza ki a megfelelő személyt a listából! 

PB210M

Kérjük, születésének helyét a jelenlegi országhatárok szerint sorolja be!

HU - Magyarország

majd alfabetikus sorrendben a  világ országnevei 

országkódoknak megfeleltetve
-9 - nem válaszolok

RB031M

legördülőben:

1910 - 2020

-8 - nem tudom

-9 - nem válaszolok

2 - más 16 éves vagy idősebb személy, mert az, akiről a kérdőív szól, képtelen válaszolni (pl. betegség miatt)

3 - más 16 éves vagy idősebb személy, mert az, akiről a kérdőív szól, ideiglenesen távol van 

5 - senki, mert az, akiről a kérdőív szól, képtelen válaszolni (pl. betegség miatt), és nincs másik olyan személy, aki 

válaszolna helyette
7 - senki mert az, akiről a kérdőív szól, ideiglenesen távol van, és nincs másik olyan 

Melyik évben költözött Magyarország jelenlegi határain belüli területre?

Születésének helye jelenleg melyik országhoz tartozik?

Ki fog válaszolni a személyi kérdőív további kérdéseire?

TARSSOR

VALSZEM
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Ön rendelkezik magyar állampolgársággal?

1 - Igen

2 - Nem

Rendelkezik egyéb állampolgársággal?

1 - Igen, eggyel

2 - Igen, többel

3 - Nem

Ha PB220BM_1=3 ugrás az RB285AM-ra

Egyéb állampolgárság 1

Egyéb állampolgárság 2

HU - Magyarország majd alfabetikus sorrendben a  világ 

országnevei országkódoknak megfeleltetve

Élt Ön Magyarország jelenlegi határain kívül 

életvitelszerűen? 
1 - igen, 12 hónapnál rövidebb ideig

2 - igen, 12 hónapnál hosszabb ideig

3 - nem 

Ha RB285AM=1 ugrás a NEMZ_MA-ra

Hány évig élt Ön Magyarország határain kívül? 

NEMZ_X

Kérjük, maximum kettőt jelöljön meg a felsoroltak közül!

Mi az Ön legmagasabb befejezett iskolai végzettsége? PE041M

0 - Nem jártam iskolába

1 - Általános iskola 8. évfolyamnál kevesebb

2 - Általános iskola 8. évfolyama 

4 - Érettségi bizonyítvány szakképesítés nélkül (pl. gimnáziumi 

érettségi)
5 - Érettségi bizonyítvány szakképesítéssel, képesítő 

bizonyítvány (az érettségivel együtt szerzett szakma)
6 - Érettségire épülő iskolarendszerben szerzett 

szakképzettség
7 - Felsőoktatási (felsőfokú) szakképzésben szerzett oklevél 

(pl. szakirányú továbbképzés)

8 - Főiskolai oklevél vagy felsőfokú alapképzésben (BA/BsC) 

szerzett oklevél (vagy azzal egyenértékű oklevél)

9 - Egyetemi diploma vagy felsőfokú mesterképzésben 

(MA/MsC) vagy osztatlan képzésben szerzett oklevél (vagy 

azzal egyenértékű oklevél)

10 - Tudományos fokozatot igazoló oklevél (PhD, DLA)

Ha PE041M=1 ugrás az OSZT-ra

Ha PE041M<1 ugrás PE030M-ra

3 - Szakképzettség érettségi bizonyítvány nélkül (pl. szakmunkásképző, szakiskolai bizonyítvány)

RB285AM

PB220BM_2

PB220BM_1

PB220AM

Mely nemzetiséghez tartozónak érzi magát?

RB285BM

PB220BM_3
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Hány osztályt végzett el? OSZT

2 - 2 osztályt

3 - 3 osztályt

4 - 4 osztályt

5 - 5 osztályt

6 - 6 osztályt

7 - 7 osztályt

Melyik évben szerezte meg ezt a végzettséget? PE030M

legördülőben:

1920-tól 2020

-9 - nem válaszolok

PE010M

1 - igen

2 - nem

Jelenleg milyen iskolarendszerű képzésben vesz részt? PE021M

0 - általános iskola 1-4. évfolyama

1 - általános iskola vagy gimnázium 5-8. évfolyama 

2 - érettségit nem adó szakmai képzés 

3 - érettségit adó általános képzés 

4 - érettségit adó szakmai képzés

5 - érettségire épülő középfokú szakképzés

6 - felsőoktatási szakképzés

7 - felsőfokú alapképzés (BA/BsC)

8 - felsőfokú mester- (MA/MsC), vagy osztatlan képzés

9 - szakirányú továbbképzés

10 - doktori képzés (PhD, DLA)

-8 - nem tudom

-9 - nem válaszolok

Érettségit nem adó szakmai képzés:  Ide tartoznak a szakiskolai (2016 előtti és utáni képzések egyaránt), a 2016 előtt 

megkezdett speciális szakiskolai képzések, illetve a 2016 utáni szakközépiskolai képzések érettségire felkészítő 

évfolyamok nélküli képzései. 

Érettségit adó általános képzés:  Ide tartoznak a gimnázium 9-12. évfolyamai, a 2016 előtt megkezdett általános 

szakközépiskolai képzések, illetve a 2016 utáni szakközépiskola érettségire felkészítő évfolyamainak képzései.

Érettségit adó szakmai képzés:  Ide tartoznak a 2016 előtt megkezdett szakközépiskola érettségit nem igénylő szakmai 

képzései, illetve a 2016 után megkezdett szakgimnáziumi képzés 9-12. évfolyamainak képzései.

Érettségire épülő középfokú szakképzés:  Ide tartoznak a 2016 előtt megkezdett szakközépiskola, illetve a 2016 után 

megkezdett szakgimnázium érettségire épülő szakmai képzései.

Részt vesz jelenleg valamilyen hivatalos, iskolarendszerű képzésben?
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1 - akiről a kérdőív szól

2 - más 16 éves vagy idősebb személy, mert az, akiről a 

kérdőív szól, képtelen válaszolni (pl. betegség miatt)
3 - más 16 éves vagy idősebb személy, mert az, akiről a 

kérdőív szól, ideiglenesen távol van 
4 - más 16 éves vagy idősebb személy, egyéb ok miatt

5 - senki, mert az, akiről a kérdőív szól, képtelen válaszolni (pl. 

betegség miatt), és nincs másik olyan személy, aki válaszolna 

helyette
7 - senki mert az, akiről a kérdőív szól, ideiglenesen távol van, 

és nincs másik olyan személy, aki válaszolna helyette 

8 - senki, egyéb ok miatt 

6 - senki, mert megtagadták a válaszadást 
Ha VALSZEM_HEALTH= 5,6,7,8 ugrás a PL015M-ra

Milyen az Ön egészsége általában? PH010M

1 - Nagyon jó

2 - Jó 

3 - Kielégítő

4 - Rossz

5 - Nagyon rossz

-8 - Nem tudom 

-9 - Nem válaszolok

PH020M

1 - Van

2 - Nincs 

-8 - Nem tudom 

-9 - Nem válaszolok

1 - Igen, súlyosan korlátozza

2 - Igen, korlátozza, de nem súlyosan

3 - Nem korlátozza

-8 - Nem tudom 

-9 - Nem válaszolok

Ha PH030_Q1=3, -8, -9 ugrás PH040_Q1-re

Fennáll-e legalább hat hónapja ez a korlátozás?

1 -Igen

2 - Nem

-8 - Nem tudom 

-9 - Nem válaszolok

1 -Igen

2 - Nem

-8 - Nem tudom 

-9 - Nem válaszolok

Ha PH040_Q1=2, -8, -9  ugrás PH060_Q1-re

Ki válaszol az egészségi állapotra, az egészségügyre vonatkozó alábbi kérdésekre?

A következőkben az Ön egészségi állapotával, közérzetével kapcsolatban teszünk fel kérdéseket. 

Kérjük, lehetőség szerint az a személy válaszoljon ezekre a kérdésekre, akire a kérdőív ezen blokkja vonatkozik!

EGÉSZSÉGÜGYI BLOKK

PH040_Q1
Előfordult-e az elmúlt 12 hónapban, hogy szüksége volt orvosi vizsgálatra vagy ellátásra? Kérjük, vegyen 

figyelembe minden ilyen problémát akkor is, ha végül nem fordult orvoshoz vele!

PH030_Q2

PH030_Q1Korlátozza-e Önt valamilyen egészségi probléma a mindennapi tevékenységek elvégzésében? 

VALSZEM_HEALTH

Van-e Önnek hosszantartó betegsége vagy egészségi problémája? Hosszantartónak tekintünk egy betegséget, 

egészségi problémát, ha legalább 6 hónapja tart, vagy várhatóan 6 hónapig fog tartani.
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1 - Igen, minden alkalommal
2 - Nem, volt olyan alkalom, amikor bár szükségem lett volna 

rá, de nem voltam orvosnál.

1 - Nem engedhettem meg magamnak (túl drága)

2 - Várakozó listára kerültem

3 - Nem volt rá időm pl. munka, gyermekek ellátása, egyéb kötelezettségek miatt 

4 - Túl messze volt az orvos, vagy nem volt megfelelő közéelekési eszköz

5 - Féltem az orvostól, a kórháztól, a vizsgálattól, a  kezeléstől

6 - Vártam, hátha magamtól is meggyógyulok

7 - Nem ismertem olyan orvost, szakorvost, akihez fordulhattam volna

8 - Egyéb okból

-9 - Nem válaszolok

1 -Igen

2 - Nem

-8 - Nem tudom 

-9 - Nem válaszolok
Ha PH060_Q1=2, -8, -9 ugrás KORHAZ

1 - Igen, minden alkalommal
2 - Nem, volt olyan alkalom, amikor bár szükségem lett volna 

rá, de nem voltam fogorvosnál.

1 - Nem engedhettem meg magamnak (túl drága)

2 - Várakozó listára kerültem

3 - Nem volt rá időm pl. munka, gyermekek ellátása, egyéb kötelezettségek miatt 

4 - Túl messze volt az orvos, vagy nem volt megfelelő közéelekési eszköz

5 - Féltem az orvostól, a kórháztól, a vizsgálattól, a  kezeléstől

6 - Vártam, hátha magamtól is meggyógyulok

7 - Nem ismertem olyan orvost, szakorvost, akihez fordulhattam volna

8 - Egyéb okból

-9 - Nem válaszolok

KORHAZ

Csak azokat az eseteket vegye figyelembe, amikor be kellett feküdnie a kórházba!

1 - Igen 

2 - Nem 

-8 - nem tudom

-9 - Nem válaszolok

FGYF

1 - Igen 

2 - Nem 

-8 - nem tudom

-9 - Nem válaszolok

Minden alkalommal volt orvosnál, amikor szüksége volt rá?

Minden alkalommal volt fogorvosnál, amikor szüksége volt rá?

PH060_Q1
Előfordult-e az elmúlt 12 hónapban, hogy szüksége volt fogorvosi vizsgálatra vagy ellátásra? Kérjük, vegyen 

figyelembe minden ilyen problémát akkor is, ha végül nem fordult fogorvoshoz vele!

PH040_Q2

Előfordult-e az elmúlt 12 hónapban, hogy az Önnek felírt gyógyszert nem tudta kiváltani, mert nem volt rá pénze?

PH060_Q2

Volt-e Ön kórházban az elmúlt 12 hónapban?

PH050MMi volt a legfőbb ok, amiért nem vette igénybe az orvosi ellátást?

PH070MMi volt a legfőbb ok, amiért nem vette igénybe a fogorvosi ellátást?
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0 - Egyáltalán nem vagyok elégedett

10 - Kifejezetten elégedett vagyok

0 - Egyáltalán nem vagyok elégedett
10 - Kifejezetten elégedett vagyok

0 - Egyáltalán nem vagyok elégedett

10 - Kifejezetten elégedett vagyok

0 - Egyáltalán nem vagyok elégedett

10 - Kifejezetten elégedett vagyok

- 7 Jelenleg nincs munkám

0 - Egyáltalán nem vagyok elégedett

10 - Kifejezetten elégedett vagyok

1 - Mindig

2 - Többnyire

3 - Időnként

4 - Ritkán

5 - Soha

1 - Mindig

2 - Többnyire

3 - Időnként

4 - Ritkán

5 - Soha

1 - Mindig

2 - Többnyire

3 - Időnként

4 - Ritkán

5 - Soha

1 - Mindig

2 - Többnyire

3 - Időnként

4 - Ritkán

5 - Soha

1 - Mindig

2 - Többnyire

3 - Időnként

4 - Ritkán

5 - Soha

Az ezt megelőző 4 hét során milyen gyakran volt magányos?

PW050M

PW060M

Az ezt megelőző 4 hét során milyen gyakran volt ideges? 

Az ezt megelőző 4 hét során milyen gyakran érezte magát lehangoltnak?

PW100M

PW010MÖsszességében mennyire elégedett Ön az életével mostanában? 

PW120MÖsszességében mennyire elégedett Ön azon idő mennyiségével, amelyet az Ön által kedvelt dolgokkal tölthet?

PW160MÖsszességében mennyire elégedett Ön a személyes kapcsolataival?

Összességében mennyire elégedett Ön a jelenlegi munkájával?

PW030MÖsszességében mennyire elégedett Ön a háztartása anyagi helyzetével?   

PW090MAz ezt megelőző 4 hét során milyen gyakran volt boldog?

PW070MAz ezt megelőző 4 hét során milyen gyakran érezte magát nyugodtnak és békésnek?

PW230M

SZUBJEKTÍV JÓLLÉT
Kérjük, válaszoljon néhány olyan kérdésre, amely az Ön megélt életminőségére, elégedettségére, közérzetére vonatkozik!

Kérjük, más családtag, háztartástag nevében ne válaszoljon ezekre a kérdésekre! 

(Csak akkor jön fel, ha VALSZEM=1)
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1 - Mindig

2 - Többnyire

3 - Időnként

4 - Ritkán

5 - Soha

Meg tudja-e beszélni valakivel a személyes dolgait?
1 - Igen

2 - Nem

1 - Igen

2 - Nem 

1 - Igen

2 - Nem 

0 - Egyáltalán nem tartalmasak

10 - Kifejezetten tartalmasak

0 - Egyáltalán nem vagyok fontos, hasznos tagja

10 - Kifejezetten fontos, hasznos tagja vagyok

0 - Egyáltalán nem értek egyet

10 - Teljes mértében egyet értek

Mennyire bízik meg Ön a politikai rendszerben?
0 - Egyáltalán nem bízom meg

10 - Teljes mértékben megbízom

Mennyire bízik meg Ön a jogrendszerben?

0 - Egyáltalán nem bízom meg

10 - Teljes mértékben megbízom

Mennyire bízik meg Ön a rendőrségben?

0 - Egyáltalán nem bízom meg

10 - Teljes mértékben megbízom

Összességében mennyire elégedett Ön a lakásával?

0 - Egyáltalán nem vagyok elégedett

10 - Teljes mértékben elégedett vagyok

Összességében mennyire elégedett Ön a lakókörnyezete 

minőségével?
0 - Egyáltalán nem vagyok elégedett

10 - Teljes mértékben elégedett vagyok

1 - Nagyon biztonságban érzem magam

2 - Eléggé biztonságban érzem magam

3 - Egy kicsit veszélyben érzem magam

4 - Nagyon veszélyben érzem magam

PW150M

PW300M

PW210M

PW220MMennyire érzi biztonságban magát, ha egyedül sétál lakóhelye környékén sötétedés után?

PW040MVan-e Önnek olyan rokona, ismerőse vagy barátja, akitől szükség esetén anyagi segítséget tudna kérni?

PW190M

PW241M

PW020MÖsszességében mennyire érzi tartalmasnak azokat a dolgokat, amelyeket csinál?

Összességében mennyire tartja önmagát a társadalom fontos, hasznos tagjának?

Egyetért-e Ön azzal, hogy a legtöbb emberben meg lehet bízni?

PW130M

PW080MAz ezt megelőző 4 hét során milyen gyakran érezte reménytelennek helyzetét?

PW170M

PW110MVan-e Önnek olyan rokona, ismerőse vagy barátja, akitől szükség esetén nem anyagi segítséget tudna kérni?

PW140M
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PL015M

1 - igen

2 - nem

3 - csak alkalmi munkákat vállalt

Ha PL015M=2, akkor ugrás PL211M_1-re!

PL190M

-8 - nem tudom

-9 - nem válaszolok

PL200M

-8 - nem tudom

-9 - nem válaszolok

2019. január

2019. február

2019. március

2019. április

2019. május

2019. június

2019. július

2019. augusztus

2019. szeptember

2019. október

2019. november

2019. december

2020. január

1 - alkalmazásban álló (alkalmi munkás is) teljes 

munkaidőben
2 - alkalmazásban álló (alkalmi munkás is) részmunkaidőben

3 -egyéni, társas vállalkozó, illetve segítő családtag teljes 

munkaidőben
4 - egyéni, társas vállalkozó, illetve segítő családtag 

részmunkaidőben
5 - munkanélküli 

6 - tanuló, diák, szakmai gyakorlaton résztvevő

7 - nyugdíjas (beleértve a korengedményest is)

8 - fogyatékos és/vagy munkaképtelen egészségi okból, 

rokkantsági vagy rehabilitációs ellátásban részesülő

9 - háztartásbeli, illetve családját látja el

10 - egyéb inaktív (pl. GYES, GYED, GYET)

11 - közfoglalkoztatott teljes munkaidőben

12 - közfoglalkoztatott részmunkaidőben

PL211M1

PL211M2

PL211M3

PL211M4

PL211M5

PL211M6

PL211M7

PL211M8

PL211M9

MUNKAERŐ-PIACI ISMÉRVEK

Vállalt már életében kereső munkát?

Hány éves korában kezdett el rendszeresen dolgozni?

Eddig összesen hány évet dolgozott? 

Az elmúlt hónapokban mi volt, illetve jelenleg mi az Ön fő gazdasági aktivitása?

A következőkben a munkájával, munkahelyével kapcsolatban szeretnénk néhány kérdést feltenni.

PL211M10

PL211M11

PL211M12

PL211MAKTEV1
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PL031M

1 - alkalmazásban álló (alkalmi munkás is) teljes munkaidőben

2 - alkalmazásban álló (alkalmi munkás is) részmunkaidőben

3 -egyéni, társas vállalkozó, illetve segítő családtag teljes 

munkaidőben

4 - egyéni, társas vállalkozó, illetve segítő családtag 

részmunkaidőben

5 - munkanélküli 

6 - tanuló, diák, szakmai gyakorlaton résztvevő

7 - nyugdíjas (beleértve a korengedményest is)

8 - fogyatékos és/vagy munkaképtelen egészségi okból, 

rokkantsági vagy rehabilitációs ellátásban részesülő

9 - háztartásbeli, illetve családját látja el

10 - egyéb inaktív (pl. GYES, GYED, GYET)

11 - közfoglalkoztatott teljes munkaidőben

12 - közfoglalkoztatott részmunkaidőben

Ha 2<PL031M<11, akkor ugrás PL160M-re!

PL250M

PY200M

-8 - nem tudom

-9 - nem válaszolok

PL160M

1 - igen

2 - nem

-8 - nem tudom

-9 - nem válaszolok

Ha 2<PL031M<11, akkor ugrás PL160M-re!

PL170M

1 - más, jobb állást (munkát) talált, illetve munkába állt 

2 - lejárt a munkaszerződése vagy csak alkalmi munka volt, ami véget ért

3 - korábbi munkáltatója megszüntette munkaviszonyát (munkáltatója tönkrement, létszámleépítés, elbocsátás)

4 - saját/családi vállalkozását eladta vagy felszámolta

5 - gyermek- vagy más hozzátartozó gondozása miatt otthagyta a munkahelyét

6 - partnere munkája vagy házasság miatt kellett munkahelyet váltania

7 - egyéb ok (pl. nyugdíjazás, elégedetlen volt az állásával, egészségügyi okok)

-8 - nem tudom

-9 nem válaszolok

1 - igen

2 - nem

PL020M

1 - igen

2 - nem

Ha PL020M=2, akkor ugrás FOGL-ra!

PL025M

1 - igen

2 - nem

PL271AM

1 - igen

2 - nem

Hány hónapig tartott az időszak, amíg legutóbb 

munkanélküli volt? 

Minden fizetségért vagy egyéb juttatásért végzett munkát számoljon bele időtartamától függetlenül!

Amennyiben alkalmazottként dolgozik, mennyi az Ön jelenlegi (2020 február) havi nettó munkabére?

Történt valamilyen változás a kereső tevékenységében az elmúlt 12 hónapban?

Mi volt a változás(ok) legfőbb oka?

Keresett Ön aktívan munkát az elmúlt 4 hétben?

El tudna 2 héten belül helyezkedni, ha találna Önnek megfelelő munkát?

Volt Ön valamikor munkanélküli az elmúlt 5 évben? 

Mi jelenleg az Ön fő gazdasági aktivitása?

PL035MVégzett Ön az elmúlt héten legalább egy óra jövedelmet vagy más juttatást biztosító munkát?

2019-ben hány hónap volt, amikor végzett valamilyen fizetséggel vagy egyéb juttatással járó munkát?  

PL271BM
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PL280M

1 - A munkanélküli időszak egészében regisztrált munkanélküli volt

2 - A munkanélküli időszak egy részében regisztrált munkanélküli volt

3 - Munkanélküli volt, de nem volt regisztrálva

FOGL

-8 - nem tudom

-9 - nem válaszolok

FEOR08

-8 - nem tudom

-9 - nem válaszolok

ISCO08

-8 - nem tudom

-9 - nem válaszolok

PL040M

1 - egyéni, társas vállalkozó alkalmazottal

2 - egyéni, társas vállalkozó alkalmazott nélkül

3 - alkalmazott

4 -  közfoglalkoztatott

5 - alkalmi munkás

6 - segítő családtag

Ha PL040M=1, 2, 6, akkor ugrás PL150M-re!

PL140M

1 - írásban rögzített határozott idejű, maximum 6 hónapos időre szóló

2 - írásban rögzített határozott idejű, 6 hónapnál hosszabb időre szóló

3 - írásban rögzített határozatlan idejű

4 - szóban rögzített, határozott idejű

5 - szóban rögzített, határozatlan idejű

0 - nincs/nem volt

1 - 1-2 fő

2 - 3-9 fő

3 - 10 vagy annál több fő

-8 - nem tudom

-9 - nem válaszolok

TEV

-8 - nem tudom

-9 - nem válaszolok

TEAOR08 - KÓD

-8 - nem tudom

-9 - nem válaszolok

Milyen formában dolgozik/dolgozott utoljára?

Milyen munkaszerződéssel rendelkezik/rendelkezett? 

Mi az Ön munkahelyének, vállalkozásának fő tevékenysége? Kérjük, mondja el részletesen! 

2019-ben, amikor Ön munkanélküli volt, regisztrálva volt munkanélküliként? 

Jelenleg mi, illetve mi volt az Ön utolsó foglalkozása, munkaköre? Kérjük, mondja el részletesen!

FEOR08 - KÓD

ISCO08 - KÓD

TEAOR08

PL150MVan, illetve volt Önnek az utolsó munkahelyén beosztottja/alkalmazottja? Ha igen, akkor hány fő? 
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PL130M

1 - 1 fő

2 - 2 fő

3 - 3 fő

4 - 4 fő

5 - 5 fő

6 - 6 fő

7 - 7 fő

8 - 8 fő

9 - 9 fő

10 - 10 fő

11 - 11-19 fő

12 - 20-49 fő

13 - 50 vagy több fő

14 - nem tudom pontosan, de 11-nél kevesebb fő

15 - nem tudom pontosan, de 10-nél több fő

-8 - nem tudom

-9 - nem válaszolok

TUL

1 - tisztán állami, vagy önkormányzati tulajdonú

2 - szövetkezeti tulajdonú

3 - egyházi, alapítványi, egyesületi stb. tulajdonú

4 -  tisztán magántulajdonú

5 - vegyes tulajdonú (magán és bármi más)

-8 - nem tudom

-9 - nem válaszolok

Ha TUL=1, 2, 3, -8, -9, akkor ugrás PL060M-re!

MTUL

1- tisztán külföldi tulajdonú

2 - tisztán hazai tulajdonú

3 - többségi külföldi tulajdonú

4 - többségi hazai tulajdonú

-8 - nem tudom

-9 - nem válaszolok

1-97

98 - változó munkarendben dolgozik

-8 - nem tudom

-9 - nem válaszolok

Van második vagy további munkája?

1 - van
2 - nincs

Ha PL100A=2, akkor ugrás PL120A-ra!

Mennyi a további munkák heti óraszáma?

1-97

-8 - nem tudja

-9 nem válaszol

1 - igen

2 - nem

Milyen, illetve milyen volt az utolsó munkahelyének a tulajdoni formája?

Önt is beleszámítva hányan dolgoznak azon a telephelyen, ahol Ön dolgozik? 

Milyen az Ön munkahelyének a tulajdonosi szerkezete?

PL120AFő és további munkáinak együttes óraszáma kevesebb, mint heti 30 óra?

PL100M

PL100A

PL060MHány órát dolgozik rendszeresen fő munkájában hetente? (Ha változó munkarendben dolgozik, akkor 98-as 
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Miért dolgozik heti 30 óránál kevesebbet? 
1 - képzésben vesz részt

2 - egészségi állapota miatt

3 - nem talál teljes munkaidős állást

4 - nem kíván teljes munkaidőben dolgozni

5 - teljes munkaidős állás, de 30 óránál rövidebb heti munkaidővel, ide értve a kötetlen munkaidőt is

6 - gyermekét, más hozzátartozóját kell gondoznia, vagy más családi kötöttsége van

7 - egyéb ok

-8 - nem tudom

-9 - nem válaszolok

PL120M
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1 - igen

2 - nem

Ha ESMBENETKAP=2, ugorjon ESVEGNETKAP-ra

-9 - nem válaszolok

Kapott végkielégítést 2019-ben?
1 - igen

2 - nem

Ha ESVEGNETKAP=2, ugorjon ESMASNETKAP-ra

-9 - nem válaszolok

Kapott másodállásból származó jövedelmet 2019-ben?

1 - igen

2 - nem

Ha ESMASNETKAP=2, akkor ugorjon ESKUJ1NETKAP-ra

Hány hónapra kapta?

-9 - nem válaszolok

1 - igen

2 - nem

Ha=2, akkor ugorjon ESKETKAP-ra

-9 - nem válaszolok

ESKUJ1NETKAPFTKérjük, adja meg a külföldről származó nettó munkajövedelem forintra átszámított teljes összegét, amit 

ESMBENETKAPHOHány hónapra kapta a munkáltatótól, főllású munkaviszonyból származó nettó jövedelmet?

ESMBENETKAPFTKérjük, adja meg a munkáltatótól, főllású munkaviszonyból származó nettó jövedelem teljes összegét, amit 

ESVEGNETKAP

A következőkben néhány jövedelemmel kapcsolatos kérdést szeretnénk feltenni.

SZEMÉLYHEZ KAPCSOLÓDÓ JÖVEDELMEK

Kapott munkáltatótól, főllású munkaviszonyból származó jövedelmet 2019-ben? ESMBENETKAP

ESVEGNETKAPFT

ESMASNETKAP

Összesen mennyi végkielégítést kapott 2019-ben nettó összegben?

ESMASNETKAPHO

ESMASNETKAPFTKérjük, adja meg a másodállásból származó jövedelem teljes nettó összegét, amit 2019-ben kapott!

ESKUJ1NETKAPHOHány hónapra kapta?

ESKUJ1NETKAPKapott külföldről származó munkajövedelmet 2019-ben?
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1 - igen

2 - nem

Ha ESKETKAP=2, akkor ugorjon ESKUDKAP-ra

Hány hónapra kapta?

-8 - nem tudom

-9 - nem válaszolok

Kapott üdülési hozzájárulást 2019-ben?

1 - Igen

2 - Nem

Ha ESKUDKAP=2 akkor ugorjon ESKALKAP-ra

-8 - nem tudom

-9 - nem válaszolok

1 - Igen

2 - Nem

Ha ESKALKAP=2, akkor ugorjon ESKRUKAP-ra

Hány hónapra kapta?

-8 - nem tudom

-9 - nem válaszolok

1 - Igen

2 - Nem

Ha ESKRUKAP=2 akkor ugorjon ESKGEKAP-ra

-8 - nem tudom

-9 - nem válaszolok

1 - igen

2 - nem

Ha ESKGEKAP=2, akkor ugorjon ESKISKAP-ra

-8 - nem tudom

-9 - nem válaszolok

ESKISKAP

1 - igen

2 - nem

Ha ESKISKAP=2 akkor ugorjon ESPCIKAP-ra

-8 - nem tudom

-9 - nem válaszolok

ESKETKAPKapott étkezési hozzájárulást 2019-ben? (pénzbeli, Erzsébet-utalvány, SZÉP-kártya, egyéb utalvány)

ESKETKAPHO

ESKETKAPFTKérjük, adja meg az étkezési hozzájárulás teljes nettó összegét, amit 2019-ben kapott!

ESKUDKAP

ESKUDKAPFTKérjük, adja meg az üdülési hozzájárulás teljes nettó összegét, amit 2019-ben kapott!

ESKALKAPKapott lakhatással kapcsolatos költségtérítést 2019-ben?

ESKALKAPHO

ESKALKAPFTKérjük, adja meg a lakhatással kapcsolatos költségtérítés teljes nettó összegét, amit 2019-ben kapott!

ESKRUKAPKapott ruházati költségtérítést 2019-ben?

ESKRUKAPFTKérjük, adja meg a ruházati költségtérítés teljes nettó összegét, amit 2019-ben kapott!

ESKGEKAPKapott munkába járással kapcsolatos költségtérítést 2019-ben?

ESKGEKAPHOHány hónapra kapta?

ESKGEKAPFTKérjük, adja meg a munkába járással kapcsolatos költségtérítés teljes nettó összegét, amit 2019-ben kapott!

ESKISKAPFTKérjük, adja meg az iskolakezdési támogatás teljes nettó összegét, amit 2019-ben kapott!

Kapott iskolakezdési támogatást 2019-ben?

KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEK
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Kapott Internet-előfizetéshez hozzájárulást 2019-ben? ESPCIKAP

1 - igen

2 - nem

Ha ESPCIKAP=2, akkor ugorjon ESKEGKAP-ra

-8 - nem tudom

-9 - nem válaszolok

1 - igen

2 - nem

Ha ESKEGKAP=2, akkor ugorjon ESCMAKAP-ra

-8 - nem tudom

-9 - nem válaszolok

1 - igen

2 - nem

Ha ESCMAKAP=2, akkor ugorjon ESMOBMKAP-ra

 -8 - nem tudom

 -9 - nem válaszolok

1 - igen

2 - nem

Ha ESMOBMKAP=2, akkor ugorjon ESVALNETKAP-re

-8 - nem tudom

-9 - nem válaszolok

Volt vállalkozásból származó jövedelme?
1 - igen

2 - nem

Ha ESVALNETKAP=2, akkor ugorjon ESKUJ4KAP-ra

Hány hónapra kapta?
-8 - nem tudom

-9 - nem válaszolok

-8 - nem tudom

-9 - nem válaszolok

1 - igen

2 - nem

Ha ESKUJ4KAP=2, akkor ugorjon ESMEGBKAP-ra

Hány hónapra kapta?

-8 - nem tudom

-9 - nem válaszolok

ESPCIKAPFTKérjük, adja meg az Internet-előfizetéshez kapott hozzájárulás teljes nettó összegét, amit 2019-ben kapott!

ESKEGKAPKapott egyéb költségtérítést 2019-ben?

ESKEGKAPFTKérjük, adja meg az egyéb költségtérítés teljes nettó összegét, amit 2019-ben kapott!

ESCMAKAPKapott cégautót magánhasználatra 2019-ben?

ESCMAKAPFTKérjük, adja meg a magánhasználatú cégautó formájában kapott hozzájárulás teljes nettó összegét, amit 2019-

ESMOBMKAPKapott mobiltelefont magánhasználatra 2019-ben?

ESMOBMKAPFTKérjük, adja meg a magánhasználatú mobiltelefon formájában kapott hozzájárulás teljes nettó összegét, 

ESVALNETKAP

ESVALNETKAPHO

ESVALNETKAPFTKérjük, adja meg a vállalkozásból származó nettó jövedelmének teljes összegét 2019-ben?

ESKUJ4KAPVolt külföldről kapott, vállalkozásból származó jövedelme 2019-ben?

ESKUJ4KAPHO
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-8 - nem tudom

-9 - nem válaszolok

Ha ESMEGBKAP=2, akkor ugorjon ESSZEKAP-ra

1 - igen

2 - nem

Ha ESMEGBKAP=2, akkor ugorjon ESSZEKAP

-8 - nem tudom

-9 - nem válaszolok

1 - igen

2 - nem

Ha ESSZEKAP=2, akkor ugorjon ESALKKAP-re

-8 - nem tudom

-9 - nem válaszolok

1 - igen

2 - nem

Ha ESALKKAP=2, akkor ugorjon ESBORKAP-ra

-8 - nem tudom

-9 - nem válaszolok

Kapott borravalót vagy hálapénzt 2019-ben?
1 - igen

2 - nem

Ha ESBORKAP=2, akkor ugorjon ESNYUSAKAP-ra

-8 - nem tudom

-9 - nem válaszolok

Kapott saját jogú öregségi nyugdíjat 2019-ben?
1 - igen

2 - nem

Ha ESNYUSAKAP=2, akkor ugorjon ESHONYUKAP-ra

Hány hónapra kapta?

 -8 - nem tudom

 -9 - nem válaszolok

1 - igen

2 - nem

Ha ESHONYUKAP=2, akkor ugorjon ESIDOKAP-ra

Hány hónapra kapta?

-8 - nem tudom

-9 - nem válaszolok

ESNYUSAKAPFTKérjük, adja meg a saját jogú öregségi nyugdíjának teljes összegét, amit 2019-ben kapott!

ESHONYUKAPKapott hozzátartozói nyugellátást (özvegyi-, ideiglenes özvegyi-, szülői-, baleseti nyugdíjat) 2019-ben?

ESMEGBKAPKapott egyszeri megbízásból származó jövedelmet 2019-ben?

ESMEGBKAPFTKérjük, adja meg az egyszeri megbízásból származó jövedelmének teljes nettó összegét, amit 2019-ben 

ESSZEKAPKapott szellemi alkotásból származó jövedelmet 2019-ben?

ESSZEKAPFTKérjük, adja meg a szellemi alkotásból származó jövedelmének teljes nettó összeget, amit 2019-ben kapott!

ESKUJ4KAPFTKérjük, adja meg a külföldről kapott, vállalkozásból származó jövedelmének teljes nettó összegét  2019-ben!

ESALKKAPKapott alkalmi munkából származó jövedelmet 2019-ben?

ESALKKAPFTKérjük, adja meg az alkalmi munkából származó jövedelmének teljes nettó összegét, amit 2019-ben kapott!

ESBORKAP

ESBORKAPFTKérjük, adja meg a borravalóból vagy hálapénzből származó jövedelmének teljes összegét, amit 2019-ben 

ESNYUSAKAP

ESNYUSAKAPHO

ESHONYUKAPHO

ESHONYUKAPFTKérjük, adja meg a hozzátartozói nyugellátásának teljes összegét, amit 2019-ben kapott!

18



Kapott időskorúak járadékát 2019-ben?
1 - igen

2 - nem

Ha ESIDOKAP=2, akkor ugorjon ESROKKAP-ra

Hány hónapra kapta?

-8 - nem tudom

-9 - nem válaszolok

Vett fel magánnyugdíjpénztári kifizetést 2019-ben?
1 - igen

2 - nem

Ha ESMNYUKAP=2 akkor ugorjon az ESROKKAP-ra

-8 - nem tudom

-9 - nem válaszolok

Kapott rokkantsági ellátást 2019-ben?

1 - igen

2 - nem

Ha ESROKKAP=2, akkor ugorjon ESREHABKAP-ra

Hány hónapra kapta?

-8 - nem tudom

-9 - nem válaszolok

Kapott rehabilitációs pénzbeli ellátást 2019-ben?
1 - igen

2 - nem

Ha ESREHABKAP=2, akkor ugorjon ESROK2KAP-ra

Hány hónapra kapta?

-8 - nem tudom

-9 - nem válaszolok

Kapott egyéb rokkantsági ellátást 2019-ben?
1 - igen

2 - nem

Ha ESROK2KAP=2 akkor ugorjon ESMAJKAP-ra

Hány hónapra kapta?

 -8 - nem tudom

 -9 - nem válaszolok

Kapott álláskeresési járadékot 2019-ben?

1 - igen

2 - nem

Ha ESMJAKAP=2, akkor ugorjon ESMSKAP-ra

Hány hónapra kapta?

 -8 - nem tudom

 -9 - nem válaszolok

ESIDOKAP

ESIDOKAPHO

ESIDOKAPFT

ESMAGANNYUKAP

Kérjük, adja meg az időskorúak járadékának teljes összegét, amit 2019-ben kapott!

ESMAGANNYUKAPFTMilyen összegű magánnyugdíjpénztári kifizetést kapott 2019-ben?

ESROKKAP

ESROKKAPHO

ESROKKAPFTKérjük, adja meg a rokkantsági ellátás teljes összegét, amit 2019-ben kapott!

ESREHABKAP

ESREHABKAPHO

ESREHABKAPFTKérjük, adja meg a rehabilitációs ellátás teljes összegét, amit 2019-ben kapott!

ESROK2KAP

ESROK2KAPHO

ESROK2KAPFTKérjük, adja meg az egyéb rokkantsági ellátás teljes összegét, amit 2019-ben kapott!

ESMJAKAP

ESMJAKAPHO

ESMJAKAPFTKérjük, adja meg az álláskeresési járadék teljes összegét, amit 2019-ben kapott!
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Kapott nyugdíj előtt álláskeresési segélyt 2019-ben? ESMSKAP

1 - igen

2 - nem

Ha ESMSKAP=2, akkor ugorjon ESFSTKAP-re

Hány hónapra kapta?

-8 - nem tudom

-9 - nem válaszolok

1 - igen

2 - nem

Ha ESFSTKAP=2, akkor ugorjon ESMEGYKAP-ra

Hány hónapra kapta?

-8 - nem tudom

-9 - nem válaszolok

Kapott keresetpótló juttatást 2019-ben?

1 - igen

2 - nem

Ha ESMEGYKAP=2, akkor ugorjon ESGYDKAP-ra

Hány hónapra kapta? 

-8 - nem tudom

-9 - nem válaszolok

Kapott GYED-et 2019-ben?
1 - igen

2 - nem

Ha ESGYDKAP=2, akkor ugorjon ESGYSKAP-ra

Hány hónapra kapta?

-8 - nem tudom

-9 - nem válaszolok

Kapott GYES-t 2019-ben?

1 - igen

2 - nem

Ha ESGYSKAP=2, akkor ugorjon ESGYTKAP-ra

Hány hónapra kapta?

-8 - nem tudom

-9 - nem válaszolok

Kapott GYET-et 2019-ben?
1 - igen

2 - nem

Ha ESGYTKAP=2, akkor ugorjon ESCSEDKAP-ra

ESGYTKAP

ESGYDKAP

ESGYDKAPHO

ESGYDKAPFTKérjük, adja meg a GYED teljes összegét, amit 2019-ben kapott!

ESGYSKAP

ESGYSKAPHO

ESGYSKAPFTKérjük, adja meg a GYES teljes összegét, amit 2019-ben kapott!

ESFSTKAPKapott foglalkoztatást helyettesítő támogatást 2019-ben?

ESFSTKAPHO

ESFSTKAPFTKérjük, adja meg a foglalkoztatást helyettesítő támogatás teljes összegét, amit 2019-ben kapott!

ESMEGYKAP

Kérjük, adja meg a nyugdíj előtt álláskeresési segély összegét, amit 2019-ben kapott!

ESMEGYKAPHO

ESMEGYKAPFTKérjük, adja meg a keresetpótló juttatás teljes összegét, amit 2019-ben kapott!

ESMSKAPHO

ESMSKAPFT
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Hány hónapra kapta?

-8 - nem tudom

-9 - nem válaszolok

1 - igen

2 - nem

Ha ESCSEDKAP=2, akkor ugorjon ESANYSKAP-ra

Hány hónapra kapta?

-8 - nem tudom

-9 - nem válaszolok

Kapott anyasági támogatást 2019-ben?
1 - igen

2 - nem

Ha ESANYSKAP=2, akkor ugorjon ESOSZKAP-ra

-8 - nem tudom

-9 - nem válaszolok

1 - igen

2 - nem

Ha ESOSZKAP=2, akkor ugorjon ESKUJ2KAP-ra

Hány hónapra kapta?

-8 - nem tudom

-9 - nem válaszolok

-8 - nem tudom

-9 - nem válaszolok

1 - igen

2 - nem

Ha ESKUJ2KAP=2, akkor ugorjon ESVAGYKAP

Hány hónapra kapta?

-8 - nem tudom

-9 - nem válaszolok

Volt vagyonból származó jövedelme 2019-ben?

1 - igen

2 - nem

Ha ESVAGYKAP=2, akkor ugorjon ESKUJ3KAP

-8 - nem tudom

-9 - nem válaszolok

ESKUJ2KAPKapott külföldről származó társadalmi juttatást (nyugdíj, gyermektámogatás, segély stb.) 2019-ben?

ESGYTKAPHO

ESGYTKAPFTKérjük, adja meg a GYET teljes összegét, amit 2019-ben kapott!

ESCSEDKAPKapott csecsemőgondozási díjat 2019-ben?

ESCSEDKAPHO

ESCSEDKAPFTKérjük, adja meg a csecsemőgondozási díj teljes összegét, amit 2019-ben kapott!

ESOSZKAPFTKérjük, adja meg az ösztöndíj, oktatással kapcsolatos ellátások teljes összegét, amit 2019-ben kapott!

ESANYSKAP

ESANYSKAPFTKérjük, adja meg az anyasági támogatás összegét, amit 2019-ben kapott!

ESOSZKAPKapott ösztöndíjat, oktatással kapcsolatos ellátást 2019-ben?

ESOSZKAPHO

ESKUJ2KAPHO

ESKUJ2KAPFTKérjük, adja meg a külföldről származó társadalmi juttatás (nyugdíj, gyermektámogatás, segély stb.) teljes 

ESVAGYKAP

ESVAGYKAPFTKérjük, adja meg a vagyonból származó nettó jövedelmének teljes összegét, amit 2019-ben kapott!
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1 - igen

2 - nem

Ha ESKUJ3KAP=2, akkor ugorjon ESKI-re

-8 - nem tudom

-9 - nem válaszolok

ESKUJ3KAP

ESKUJ3KAPFT

Kapott külföldról származó bármilyen egyéb jövedelmet 2019-ben?

Kérjük, adja meg az  külföldről származó egyéb nettó jövedelmének teljes összegét forintban, amit 2019-ben 
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ESKI

1 - igen, csak én vettem igénybe

2 - igen, csak a házastársam vette igénybe

3 - igen, megosztva vettük igénybe

4 - nem vettük igénybe

Ha ESKI=2,4, akkor ugorjon ESTA

ESGYAD

-8 - nem tudom

-9 - nem válaszolok

ESTA

1 - igen

2 - nem

-8 - nem tudom

-9 - nem válaszolok

Ha ESTA=2, -8, -9, akkor ugrás PD020-re

ESTNAP

-8 - nem tudom

-9 - nem válaszolok

ESTAPFT

-8 - nem tudom

-9 - nem válaszolok

ESBESZA

1 - igen

2 - nem

-8 - nem tudom

-9 - nem válaszolok

Ha Ön igénybe vett, kérjük, mondja meg, mennyi volt az Önre jutó havi nettó családi adókedvezmény!

Volt Ön táppénzen 2019-ben?

Hány napig?

Mennyi pénzt kapott táppénzként összesen 2019-ben?

Beleszámolta a táppénzt  az eddig említett jövedelmek bármelyikébe?

ESGYADHAKérjük, adja össze az összes gyermekre az összes hónapot, amelyre családi adókedvezményre volt jogosult!

ADÓZÁSSAL KAPCSOLATOS ADATOK

TÁJÉKOZATÓ ADATOK

Vett igénybe Ön vagy házastársa családi adókedvezményt a 2019-es adóévre vonatkozóan? 
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PD020

1 - igen

2 - nem, anyagi okból nem engedhetem meg magamnak

3 - nem, egyéb okból

PD030

1 - igen

2 - nem, anyagi okból nem engedhetem meg magamnak

3 - nem, egyéb okból

PD050

1 - igen

2 - nem, anyagi okból nem engedhetem meg magamnak

3 - nem, egyéb okból

PD060

1 - igen

2 - nem, anyagi okból nem engedhetem meg magamnak

3 - nem, egyéb okból

PD070

1 - igen

2 - nem, anyagi okból nem engedhetem meg magamnak

3 - nem, egyéb okból

PD080

1 - igen

2 - nem, anyagi okból nem engedhetem meg magamnak

3 - nem, egyéb okból

PD090

1 - igen, előfizetéses

2 - igen, feltöltőkártyás

3 - nincs

Van Önnek mobiltelefonja?

Megengedheti Ön magának, hogy elhasználódott ruhái helyett új ruhákat vegyen?

Rendelkezik Ön két pár megfelelő méretű cipővel, amiből az egyik minden évszakban használható?

Ön megengedheti magának, hogy rokonait vagy barátait havonta legalább egyszer vendégül lássa vagy elmenjen 

Jár Ön rendszeresen moziba, színházba, edzésre, illetve részt vesz-e hasonló szabadidős programon?

Tud Ön hetente egy kisebb összeget saját magára költeni?

Van Önnek otthoni internet hozzáférése?

A következőkben néhány szubjektív kérdés következik

ANYAGI DEPRIVÁCIÓ
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HPT1_1

1 - Van

2 - Nincs

-8 - nem tudja

-9 - nem válaszol

HPT1_2

1 - Van

2 - Nincs

-8 - nem tudja

-9 - nem válaszol

HPT1_3

1 - Van

2 - Nincs

-8 - nem tudja

-9 - nem válaszol

HPT1_4

1 - Van

2 - Nincs

-8 - nem tudja

-9 - nem válaszol

HPT1_5

1 - Van

2 - Nincs

-8 - nem tudja

-9 - nem válaszol

HPT2

1 - Van

2 - Nincs

-8 - nem tudja

-9 - nem válaszol

HPT3

1 - Van

2 - Nincs

-8 - nem tudja

-9 - nem válaszol

HPT4

1 - Van

2 - Nincs

-8 - nem tudja

-9 - nem válaszol

A hitelkártya egy szerződésben meghatározott mértékű hitelkerethez kapcsolódik. 

Amikor a kártyabirtokos használja a kártyáját, maximum a hitelkeret erejéig kölcsönt kap a banktól.

Egy olyan bankkártya, melyről a kártya birtokosa a bankszámláján lévő összeg erejéig vehet fel készpénzt, illetve költhet 

róla.

Van-e Önnek az eddig felsoroltakon kívül, más havi rendszerességű megtakarítása? 

Van-e Önnek betéti (debit) kártyája? 

Van-e Önnek hitelkártyája (credit kártya)? 

Van-e Önnek bankszámlája?

Van-e Önnek állami nyugdíjon kívüli nyugdíj megtakarítása?

Van-e Önnek életbiztosítása?

Van-e Önnek lakástakarékpénztári szerződése?

Van-e Önnek egészségpénztári szerződése?

MEGTAKARÍTÁS, BIZTOSÍTÁS
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SZNEV

SZEV

CSAP

1 - Nőtlen, hajadon 

2 - Házas, házastársával együtt él 

3 - Házas, házastársával nem él együtt 

4 - Özvegy 

5 - Elvált

CSAL

1 - férj 

2 - feleség 

3 - élettárs

4 - egy szülő gyerekkel 

5 - gyermek

6 - felmenő rokon 

7 - egyéb rokon 

8 - nem rokon 

9 - egyedülálló

ELHO

5 - visszaköltözött, vagy más mintaháztartásból beköltözött

6 - újonnan beköltözött

7 - született

BOI

1 - Igen, bölcsödébe.

2 - Igen, óvodába.

3 - Igen, iskolába.

4 - Nem.

-9 - Nem válaszolok.

GONDORAHány órát tölt el hetente átlagosan fizetett gondozó (bébiszitter) felügyelete alatt?

ROKORAHány órát tölt el hetente átlagosan nagyszülő, rokon, ismerős ingyenes felügyelete alatt?

BOIORAHány órát tölt ott hetente átlagosan?

ISKNAPORAHány órát tölt hetente átlagosan az iskolai napköziben?

SZGONDORAHány órát tölt el hetente átlagosan egyéb szervezett gondozási formában (nem iskolai napköziben)?

16 ÉVNÉL FIATALABBAK SZEMÉLYI KÉRDŐÍVE

A következőkben az ön háztartásában élő 16 évesnél fiatalabb személyekre vonatkozóan teszünk fel kérdéseket

Hány hónapig élt a háztartásban a 2019-es év során? 

Jár-e valamilyen gyermekgondozói, oktatási intézménybe?

Családi állása

Ön a következőkben az alábbi 16 évnél fiatalabb személy személyi kérdőívét fogja kitölteni:

A 16 évnél fiatalabb személy születési éve:

Családi állapota

VALTOK

RB190MMelyik évben született vagy költözött be a háztartásba?

Ha 2019-ben nem a teljes évben élt a háztartásban, mi volt annak az oka?

RB180MMelyik hónapban született vagy költözött be a háztartásba?
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FGAKT

1 - dolgozott, jövedelmet biztosító tevékenységet végzett

2 - munkanélküli

3 - nyugdíjas (öregségi, korkedvezményes, özvegyi)

APLAK

1 - igen

2 - nem

Ha APLAK=2, ugrás az ANYLAK-ra

APSOR

1 - igen

2 - nem

Ha ANYLAK=2, ugrás az PB210M

HU - Magyarország

majd alfabetikus sorrendben a  világ országnevei országkódoknak megfeleltetve

-9 - Nem válaszolok

-8 - nem tudom

-9 - Nem válaszolok

HU - Magyarország

majd alfabetikus sorrendben a  világ országnevei országkódoknak megfeleltetve

-9 - Nem válaszolok

HU - Magyarország

majd alfabetikus sorrendben a  világ országnevei országkódoknak megfeleltetve

-9 - Nem válaszolok

1 - igen

2 - nem

Ha RB285CM=1, ugrás a következő blokkra

PB210MSzületésének helye jelenleg melyik országhoz tartozik?

RB031MMelyik évben költözött Magyarország jelenlegi határain belüli területre?

A háztartásban lakik-e az édesapja, nevelőapja?

Ha igen, kérjük, válassza ki őt a listából!

ANYLAKA háztartásban lakik-e az édesanyja, nevelőanyja?

ANYSORHa igen, kérjük, válassza ki őt a listából!

4 - egyéb intaktív személy (gyermekgondozási szabadságon levő, tanuló, háztartásbeli, egészségügyi vagy egyéb okból 

nem dolgozott )

2019 során jellemzően milyen tevékenységet végzett?

RB285DMHány évig élt Magyarország határain kívül? 

Melyik ország állampolgára?

RB290BMHa egy másik ország állampolgára is, kérjük, nevezze meg azt az országot is!

RB285CMÉlt Magyarország jelenlegi határain kívül legalább egy évig? 

RB290AM

28



SZNEV

SZEV

ELHO

FGAKT

1 - dolgozik, jövedelmet biztosító tevékenységet végez

2 - munkanélküli

3 - nyugdíjas (öregségi, korkedvezményes, özvegyi)
4 - egyéb intaktív személy (gyermekgondozási szabadságon 

levő, tanuló, háztartásbeli, egészségügyi vagy egyéb okból 

nem dolgozik)

VALTOK

1 - magánháztartásba költözött

2 - intézeti háztartásba költözött

3 - külföldre költözött 

4 - ismeretlen helyre költözött

8 - meghalt 

RB150M

RB140M

RB140M

CISM

1 - ismert

2 - nem ismert

Melyik megyébe költözött? MEGYE_X

Válassza ki a település listából, hogy hová költözött! TERUL_X

Út, utca tér megnevezése KOZTN_X

Jellege: út, utca, tér, sétány, stb. KOZTJ_X

házszám HSZ_X

épület EP_X

lépcsőház LH_X

emelet EM_X

ajtó AJTO_X

A következőben azokról a személyekről teszünk fel kérdéseket, akik 2018. év során elköltöztek a háztartásból

Elköltöző személy kérdőíve

Cím ismertsége

Ön a következőkben az alábbi elköltöző személy személyi kérdőívét fogja kitölteni

Az elköltöző személy születési éve

Hány hónapig élt a háztartásban a 2019-es év során? 

2019 során jellemzően milyen tevékenységet végzett?

Mi volt annak az oka, hogy 2019-ben nem a teljes évben élt a háztartásban?

Ha 2019. március 1. és 2020. február 1. között elköltözött a háztartásból vagy meghalt, kérjük, mondja meg, hogy ez 

melyik évben történt!

Melyik hónapban történt ez?

Melyik hónapban történt ez?
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HÁZTARTÁSI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS ÉLETKÖRÜLMÉNY ADATFELVÉTEL

ENERGIA KÉRDŐÍV, 2020

(Energiafelhasználási referencia év: 2019)



Kívánja kitölteni az Energia kérdőívet?

1 - igen

0 - nem

Milyen jellegű épületben lakik a háztartásuk?
1 - családi ház (1-3 lakás)
2 - társasház (4-9 lakás) 
3 - társasház (10 vagy ennél több lakás)

Hőszigetelt a külső falazat?

1 - részben

2 - teljesen
3 - egyáltalán nem
-8 - nem tudom

1 - elmúlt évben
2 - elmúlt 2-10 évben
3 - 10 évnél régebben
-8 - nem tudom

Történt nyílászáró (ablak) csere?
1 - részben

2 - mindenre kiterjedően
3 - egyáltalán nem történt ilyen
-8 - nem tudom

1 - elmúlt évben
2 - elmúlt 2-10 évben
3 - 10 évnél régebben
-8 - nem tudom

1 - részben

2 - teljesen
3 - egyáltalán nem
 -8 - nem tudom

1 - elmúlt évben

2 - elmúlt 2-10 évben

3 - 10 évnél régebben

-8 - nem tudom

1 - részben

2 - teljesen
3 - egyáltalán nem történt ilyen
-8 - nem tudom

1 - elmúlt évben
2 - elmúlt 2-10 évben
3 - 10 évnél régebben
-8 - nem tudom

E_HLGAZ

1 - van

0 - nincs

Van vezetékes földgáz bekötve a lakásban?

Mikor történt a legutóbbi ilyen típusú felújítás?

Mikor történt a legutóbbi ilyen típusú felújítás?

Hőszigetelt a födém?

Mikor történt a legutóbbi ilyen típusú felújítás?

 ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEK

Történt fűtési rendszer korszerűsítés (pl. központi fűtés kialakítása, kazáncsere)?

Mikor történt a legutóbbi ilyen típusú felújítás?

ENERGIAKERDOIV

E_FUTKORSZIDO

E_FUTKORSZ

E_PPTHOSZIGIDO

E_PPTHOSZIG

E_NYZKORSZCSIDO

E_NYZKORSZCS

E_KHOSZIGIDO

E_KHOSZIG

E_EPULET
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1 - van

0 - nincs

E_NAPEL

1 - van

0 - nincs

érték: 2 - 999

0 - nincs fűtés

E_VILLFT

érték: 1000-től 1 500 000-ig
0 - nem volt fogyasztás
-8 - nem tudom

érték: 1000-től 1 700 000-ig

0 - nem volt fogyasztás
-8 - nem tudom

érték: 1000-től 2 000 000-ig

0 - nem költöttünk erre

-8 - nem tudom

1, 2, 3. … 60

E_FAFT

érték: 1000-től 1 800 000-ig
0 - nem költöttünk erre
-8 - nem tudom

1, 2, 3. … 60

Mennyit költöttek PB-gázpalackra  2019-ben? E_PBFT

érték: 4000-től 300 000-ig
0 - nem költöttünk erre
-8 - nem tudom

érték: 1000-től 2 900 000-ig

0 - nem költöttünk erre
-8 - nem tudom

Mennyi volt az éves hődíj összege 2019-ben? (Ft) 
érték: 1000-től 600 000-ig
0 - nem költöttünk erre
-8 - nem tudom

Költött a háztartás üzemanyagra 2019-ben?
1 - igen

0 - nem

Mennyit költöttek benzinre 2019-ben? (Ft)
érték: 1000 - 8 000 000
0 - nem költöttünk erre
-8 - nem tudom

Mennyit költöttek szénre (pl. lignit, lengyel szén, barnaszén), szénbrikettre  2019-ben? (Ft)

Mennyi volt az éves földgáz fogyasztás összege 2019-ben? (Ft)

Mennyi volt az éves villamos energia fogyasztás összege 2019-ben? (Ft) 

Mennyit költöttek fűtőolajra, háztatási tüzelőolajra 2019-ben?

A 2019-ben vásárolt fa mennyisége becslése szerint hány havi fűtésre elegendő?

Mennyit költöttek tűzifára és egyéb fa- és növényi anyagra (beleértve a pelletet, fabrikettet is) 2019-ben? (Ft)

A 2019-ben vásárolt szén mennyisége becslése szerint hány havi fűtésre elegendő?

E_FAHONAP

E_TUZOLAJFT

E_TAVHOFT

E_BLOKKUZA

E_BENZINFT

Van gázmérőórája a lakásnak, amely a vezetékes földgáz fogyasztást méri?

E_FOLDGAZFT

E_FUTNM

E_GAZORA

E_SZENFT

E_SZENHONAP

Hány m2-t fűtenek a lakásból a fűtési időszakban?

Van napelem telepítve a lakáshoz kapcsolódóan? (villamos energia termelés)?

KIADÁSOK
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Mennyit költöttek gázolajra 2019-ben? (Ft)
érték: 1000 - 8 000 000

0 - nem költöttünk erre
-8 - nem tudom

érték: 1000 - 8 000 000
0 - nem költöttünk erre
-8 - nem tudom

E_CNGFT

érték: 1000 - 8 000 000

0 - nem költöttünk erre
-8 - nem tudom

1 - szénből (lignitből)
2 - tűzifából, faanyagból vagy egyéb növényi anyagból
3 - fölgázból
4 - távhőből
5- villamos energiából
0 - nem volt ilyen felhasználás

1 - szenet (lignitet)

2 - tűzifát, faanyagot vagy egyéb növényi anyagot
3 - PB-gázpalackot
0 - nem volt felhasználás

1 - erdészettől, erdőgazdálkodástól közvetlenül
2 - kereskedőtől (pl. tűzép, tüzelőanyag forgalmazó)
3 - egyéb (pl. magánszemélytől vásárolt tűzifa)

1 - erdészettől, erdőgazdálkodástól közvetlenül

2 -háztáji gazdálkodásból
3 - egyéb (pl. önkormányzattól szociális tűzifa)

1 - fapellet
2 - fabrikett
3 - fűrész-, fatelepről, építkezésről fahulladékok (pl. deszka, zsaluanyag, faforgács, fűrészpor)
4 - egyéb fahulladékok (pl. használt bútor, csomagolóanyag, raklap, lakásfelújításból fahulladék)
5 - mezőgazdasági növényi hulladékok (pl. szalma, kukoricatorzsa)
6 - erdészeti fahulladékok (pl. erdőirtásból gallyak, ágak)

1 - fűrész-, fatelepről, építkezésről fahulladékok (pl. deszka, 

zsaluanyag, faforgács, fűrészpor)
2 - egyéb fahulladékok (pl. használt bútor, csomagolóanyag, raklap, lakásfelújításból fahulladék)
3 - erdészeti fahulladékok (pl. erdőirtásból gallyak, ágak)
4 - háztáji fa- és növényi hulladék  (pl. ágak, gallyak, kukoricatorzsa)

Mennyit költöttek CNG-re (sűrített földgáz) 2019-ben? (Ft)

Mennyit költöttek LPG-re (autógáz) 2019-ben? (Ft)

E_BBIOMEGYEBTN
Kérjük,  hogy a térítés nélküli egyéb faanyagokra, és növényi anyagokra vonatkozólag mondja meg, 

hogy melyeket használták 2019-ben. (Több válasz is megjelölhető)

Kérjük, mondja meg, hogy az alábbi egyéb faanyagok, és növényi anyagok közül melyeket vásárolták 

2019-ben? (Több válasz is megjelölhető)

Kérjük, mondja meg, hogy milyen forrásból származik a térítés nélküli (pl. szociális) tűzifa? 

(Több válasz is megjelölhető)

Kérjük, mondja meg, hogy a 2019-ben vásárolt tűzifa milyen forrásból származik? 

(Több válasz is megjelölhető)

2019 folyamán milyen energiahordozót használtak a felsoroltak közül az előző években vásárolt 

készletből? (Több válasz is megjelölhető)

Milyen egyéb nem térítéses forrásból (pl. szociális támogatás, saját előállítás) származó energia 

fajtából/energiahordozóból történt felhasználás 2019-ben? (Több válasz is megjelölhető)

E_GAZOLAJFT

E_AUTOLPGFT

E_BFELHEGYEB

E_BBIOMEGYEBVAS

E_BTFAFORTN

E_BTFAFORVAS

E_BLOKKESZLET

TŰZIFA, FAANYAG
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1 - távfűtéssel
2 - egy épület több lakását fűtő berendezéssel, kazánnal 

(házközponti fűtés; az épületben, de nem a lakásban van a 

hőfejlesztő berendezés)
3 - egy lakást fűtő központi fűtéssel (pl. radiátor-, padló-, 

falfűtés -a lakásban van a hőfejlesztő berendezés)

4 - egyedi fix helyiségfűtéssel (pl. konvektor, kályha, 

kandalló)
5 - mobil fűtéssel (pl. gáz siesta, olajradiátor stb.)
0 - nincs fűtés

1 - gázkazánnal

2 - vegyes tüzelésű kazánnal
3 - hőszivattyúval
-8 - nem tudom

1 - gázkazánnal
2 - vegyes tüzelésű kazánnal, vízteres kandallóval
3 - hőszivattyúval
4 - elektromos padló-, falfűtéssel
5 - elektromos kazánnal

1 - gázkonvektorral

2 - kályhával, kandallóval, cserépkályhával, sparhelttel, teatűzhellyel
3 - elektromos hőtárolós kályhával
4 - klímaberendezéssel

1 - elektromos hősugárzóval, infrasugárzóval, 

fűtőventilátorral,olajradiátorral, elektromos konvektorral
2 - gáz siestával (PB-gáz)

1 - egy épület több lakását fűtő berendezéssel, kazánnal 

(házközponti fűtés; az épületben, de nem a lakásban van a 

hőfejlesztő berendezés)
2 - egy lakást fűtő központi fűtéssel ( pl. radiátor-, padló-, 

falfűtés - a lakásban van a hőfejlesztő berendezés)

3 - egyedi fix helyiségfűtéssel (pl. konvektor, kályha, kandalló)
4 - mobil fűtéssel (pl. gáz siesta, olajradiátor stb.)
0 - nincs másodlagos fűtési mód

1 - gázkazánnal
2 - vegyes tüzelésű kazánnal
3 - hőszivattyúval
-8 - nem tudom

1 - gázkazánnal

2 - vegyes tüzelésű kazánnal, vízteres kandallóval
3 - hőszivattyúval
4 - elektromos padló-, falfűtéssel
5 - elektromos kazánnal

Milyen módon fűtik másodlagosan a lakást?

Milyen mobil fűtéssel  fűtik elsődlegesen a lakást?

Milyen módon fűtik elsődlegesen a lakást?

E_B1FUTMODEFKP

E_B1FUTMODHKP

E_B1FUTMOD

E_B2FUTMOD

Milyen házközponti fűtéssel fűtik elsődlegesen a lakást?

Milyen egy lakást fűtő központi fűtéssel fűtik elsődlegesen a lakást?

Milyen egy lakást fűtő központi fűtéssel fűtik másodlagosan a lakást?

Milyen házközponti fűtéssel fűtik másodlagosan a lakást?

Milyen egyedi fix helyiségfűtéssel fűtik elsődlegesen a lakást?

E_B1FUTMODMOBIL

E_B1FUTMODFIX

E_B2FUTMODEFKP

E_B2FUTMODHKP

FŰTÉS
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1 - gázkonvektorral
2 - kályhával, kandallóval, cserépkályhával, sparhelttel, teatűzhellyel
3 - elektromos hőtárolós kályhával
4 - klímaberendezéssel

1 - elektromos hősugárzóval, infrasugárzóval, fűtőventilátorral,olajradiátorral, elektromos konvektorral
2 - gáz siestával (PB-gáz)

1 - egy lakást fűtő központi fűtéssel (radiátor-, padló-, 

falfűtés)
2 - egyedi fix helyiségfűtéssel  (pl. konvektor, kályha, kandalló)
3 - mobil fűtéssel (pl. gáz siesta stb.)
0 - nincs harmadlagos fűtési mód

1 - gázkazánnal
2 - vegyes tüzelésű kazánnal, vízteres kandallóval
3 - hőszivattyúval
4 - elektromos padló-, falfűtéssel
5 - elektromos kazánnal

1 - gázkonvektorral
2 - kályhával, kandallóval, cserépkályhával, sparhelttel, teatűzhellyel
3 - elektromos hőtárolós kályhával
4 - klímaberendezéssel

Milyen mobil fűtéssel fűtik harmadlagosan a lakást?
1 - elektromos hősugárzóval, infrasugárzóval, 

fűtőventilátorral,olajradiátorral, elektromos konvektorral

2 - gáz siestával (PB-gáz)

1 - hűvösnek
2 - komfortosnak/megfelelőnek
3 - túl melegnek

Mi szolgáltatja elsődlegesen a melegvizet?
1 - távhő

2 - egy épület több lakását ellátó berendezés, kazán, házközponti hmv
3 - egyedi (lakásban lévő berendezés szolgáltatja a hmv-t, pl. bojler, vízmelegítő, sparhelt, kályha, stb.)
0 - nincs

Van a lakásban gázbojler, elektromos vízmelegítő?
1 - van
0 - nincs

érték: 0, 1, … 5

érték: 0, 1, … 5

Mennyi az elektromos bojlerek darabszáma?
érték: 0, 1, … 5

Mennyi az elektromos vízmelegítő csapok darabszáma?
érték: 0, 1, … 5

Mennyi a palackos PB-gázzal üzemelő átfolyós vízmelegítők darabszáma?

Mennyi a gázbojlerek, földgázzal üzemelő átfolyós vízmelegítők darabszáma?

Milyen módon fűtik harmadlagosan a lakást?

Milyen mobil fűtéssel  fűtik másodlagosan a lakást?

E_HMVTIPUS

E_HOERZET

E_B3FUTMODMOBIL

Milyen egyedi fix helyiségfűtéssel fűtik harmadlagosan a lakást?

Milyennek érzik általában a lakásuk hőmérsékletét a fűtési szezonban?

Milyen egy lakást fűtő központi fűtéssel fűtik harmadlagosan a lakást?

Milyen egyedi fix helyiségfűtéssel fűtik másodlagosan a lakást?

E_B3FUTMODFIX

E_B3FUTMODEFKP

E_B3FUTMOD

E_B2FUTMODMOBIL

E_B2FUTMODFIX

E_HMVTAVHOHKPPB

E_HMVTAVHOHKPFG

E_HMVTHOHKPEGY

E_HMVTHOHKPECSA

E_HMVTHOHKPEBOJ

HASZNÁLATI MELEGVÍZ, FŐZÉS, HŰTÉS
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1 - igen

0 - nem

érték: 0, 1, … 5

érték: 0, 1, … 5

Mennyi az elektromos bojlerek darabszáma?
érték: 0, 1, … 5

Mennyi az elektromos vízmelegítő csapok darabszáma?
érték: 0, 1, … 5

érték: 0, 1, … 5

érték: 0, 1, … 5

érték: 0, 1, … 5

érték: 0, 1, … 5

Vegyes tüzelésű kazán szolgáltat melegvizet?
1 - igen
0 - nem

1 - igen

0 - nem

Milyen gyakran főznek általában?
1 - naponta
2 - hetente többször
3 - hetente egyszer
4 - ritkábban
0 - egyáltalán nem főzünk

Mivel főznek?
1 - elektromos tűzhellyel (tisztán elektromos)

2 - vezetékes gázzal működő gáztűzhellyel (tisztán földgáz)
3 -palackos PB gázzal működő gáztűzhellyel
4 - kombinált tűzhellyel: 
főzőlap: vezetékes gáz, sütő: elektromos
5 - kombinált tűzhellyel: 
főzőlap PB gáz, sütő: elektromos
6 - hordozható elektromos főzőlappal (villanyrezsó)
7 - egyedi helyiségfűtő készülékkel ((tea)tűzhely, kályha, sparhelt, kandalló)

Mennyi az elektromos tűzhelyek darabszáma?
érték: 0, 1, … 5

érték: 0, 1, … 5

érték: 0, 1, … 5

Használ a háztartás napkollektort melegvíz előállításhoz?

Mennyi a gázbojlerek, vezetékes földgázzal üzemelő átfolyós vízmelegítők darabszáma?

Mennyi a palackos PB-gázzal üzemelő átfolyós vízmelegítők darabszáma?

Mennyi a vezetékes gázzal működő gáztűzhelyek darabszáma?

Mennyi a palackos PB gázzal működő gáztűzhelyek darabszáma?

Mennyi a használati melegvizet is szolgáltató kombi gázkazánok (cirkók) darabszáma?

Mennyi a vízmelegítésre használt olyan készülékek darabszáma, amelyek fűtésre, főzéshez is 

használatosak (például teatűzhely, kályha, sparhelt)?

Mennyi a vízmelegítésre használt, alapvetően főzésre szolgáló, vezetékes földgázzal üzemelő 

készülékek (pl. gáztűzhely) darabszáma?

E_HMVEGYFGKOMBI

E_HMVEGYELCSAP

E_HMVEGYEBOJLER

E_HMVEGYPB

E_HMVEGYFOLDGAZ

E_HMVTHOHKPNAPK

E_FOZPBTUZHELY

E_FOZFGTUZHELY

E_FOZELTUZHELY

E_HMVEGYKALYHA

E_FOZESIDO

E_HMVEGYNAPKOL

E_HMVEGYVKAZAN

E_HMVEGYPBTUZH

E_HMVEGYFGTUZH

Mennyi a vízmelegítésre használt, alapvetően főzésre szolgáló, palackos PB-gázzal üzemelő 

készülékek darabszáma?

Használ a háztartás napkollektort melegvíz előállításhoz?

E_FOZESTIPUS
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érték: 0, 1, … 5

érték: 0, 1, … 5

érték: 0, 1, … 5

érték: 0, 1, … 5

E_KLIMA

érték: 0, 1, … 5

érték: 1 - 1000 
0 - nem használjuk hűtésre a klímaberendezést

érték: 1 - 1000 
0 - nem használjuk hűtésre a klímaberendezést

1 - igen
0 - nem
-8 - nem tudom

E_HIDB

érték: 0, 1, … 99

E_EIDB

érték: 0, 1, … 99

érték: 0, 1, … 99

E_FCSDB

érték: 0, 1, … 99

E_LEDDB

érték: 0, 1, … 99

E_SZGK

1 - van
0 - nincs

1 - benzin

2 - dízel
3 - hibrid
4 - LPG (és kettős üzemanyag-rendszerű)
5 - CNG
6 - tisztán elektromos

Milyen üzemű az első személygépkocsi?

Van a háztartás használatában személygépkocsiI?

Hány m2-t szoktak fűteni a klímaberendezéssel?

Hány m2-t szoktak hűteni a klímaberendezéssel?

VILÁGÍTÁS

SZEMÉLYGÉPKOCSI

Mennyi a  használatban lévő halogén izzók darabszáma a háztartásban?

Mennyi a  használatban lévő energiatakarékos izzók (kompakt fénycsövek) darabszáma a háztartásban?

Mennyi a  használatban lévő LED izzók darabszáma a háztartásban?

Hány darab klímaberendezéssel rendelkezik a háztartásuk?

A klímaberendezés üzemeltetéséhez igénybe vesznek kedvezményes (H vagy GEO) tarifát?

Mennyi a  használatban lévő hagyományos izzók ("villanykörte") darabszáma a háztartásban?

Mennyi a  használatban lévő fénycsövek darabszáma a háztartásban?

Mennyi a kombinált tűzhelyek (vezetékes gáz + elektromos) darabszáma?

Mennyi a kombinált tűzhelyek (PB gáz + elektromos) darabszáma?

Mennyi a hordozható elektromos főzőlapok (villanyrezsók) darabszáma?

E_FOZKALYHA

E_FOZELFOZOLAP

E_FOZPBELKOMBI

E_FOZFGELKOMBI

Mennyi az egyedi helyiségfűtő készülékek ((tea)tűzhelyek, kályhák, sparheltek, kandallók) darabszáma?

E_KLIMATARIFA

E_KLIMAFUTNM

E_KLIMAHUTNM

E_HALIZDB

E_SZGK1UZ
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1 - benzin
2 - dízel
3 - hibrid
4 - LPG (és kettős üzemanyag-rendszerű)
5 - CNG
6 - tisztán elektromos
0 - nincs második személygépkocsi

1 - benzin

2 - dízel
3 - hibrid
4 - LPG (és kettős üzemanyag-rendszerű)
5 - CNG
6 - tisztán elektromos
0 - nincs harmadik személygépkocsi

érték: 1 - 200 000

érték: 1 - 200 000

érték: 1 - 200 000

érték: 3 - 15

érték: 3 - 15

érték: 3 - 15

Van a háztartás használatában fűnyíró?
1 - van
0 - nincs

Mennyi a harmadik személygépkocsi átlagfogyasztása? liter/100 km

Mennyi a második személygépkocsi átlagfogyasztása? liter/100 km

Mennyi az első személygépkocsi átlagfogyasztása? liter/100 km

Milyen üzemű a harmadik személygépkocsi?

Milyen üzemű a második személygépkocsi?

Kérjük adja meg az ügyfél- vagy vevőazonosítót, amely a földgázszámlán található!

Mennyi volt a második személygépkocsival megtett km 2019-ben?

Mennyi volt a harmadik személygépkocsival megtett km 2019-ben?

Kérjük, adja meg az ingatlanhoz tartozó villamos energia mérési pont azonosítót (POD), amely a villanyszámlán 

található

Kérjük adja meg a villamos energiához tartozó ügyfél- vagy vevőazonosítót, amely a villanyszámlán 

található!

Kérjük, adja meg az ingatlanhoz tartozó földgáz mérési pont azonosítót (POD), amely a földgázszámlán 

található!

Mennyi volt az első személygépkocsival megtett km 2019-ben?

E_FOLDGAZUAZON

E_FOLDGAZPOD

E_VILLUAZON

E_VILLPOD

E_FUNYIRO

AZONOSÍTÓK

E_SZGK2UZ

E_SZGK3UZ

E_SZGK3FOGY

E_SZGK2FOGY

E_SZGK1FOGY

E_SZGK3UTKM

E_SZGK2UTKM

E_SZGK1UTKM
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