
A/ LAKOS-azonosító L
B/ Munkakörzet sorszáma
C/ Megye
D/ Terület
E/ A számlálókörzet száma
F/ A lakás sorszáma
G/ A háztartás sorszáma
H/ A kikérdezés dátuma (év, hó, nap)
I/ Az összeíró kódja
J/ A személy sorszáma a háztartásban 
K/ A válaszoló sorszáma

A kérdőív kikérdezésének kezdési időpontja KIKENAP KIKEIDO

1. Korábban azt válaszolta, hogy még sosem végzett rendszeres jövedelmet biztosító munkát.
Végzett-e Ön valaha alkalmi, eseti, illetve szünidei munkát?
A kérdés megválaszolásánál a kötelező szakmai gyakorlatot  kérjük, hagyja figyelmen kívül!

(1) igen DOLGOZ
(2) nem 

2. Mennyi ideig dolgozott legutóbbi munkájában?
Az alkalmi, eseti, illetve szünidei munkavállalást is vegye figyelembe!

(1) kevesebb mint 3 hónapig (idetartozik az alkalmi, eseti munkavállalás és szünidei munka is)
(2) legalább 3 hónapig, de kevesebb, mint egy évig MENNYI
(3) egy évig vagy ezt meghaladó ideig

3. Milyen formában dolgozott legutóbbi munkájában?

(1) tanulói jogviszony mellett
(2) közfoglalkoztatás keretében MILYEN
(3) egyéb módon

4. Hány munkahelye/munkája volt eddig?
HANYMU

5. Dolgozott-e valaha külföldön legalább egy hónapig? 
A szünidőben végzett legalább egy hónapig tartó  külföldi munkavállalást is kérjük vegye figyelembe! 
A külföldi szakmai gyakorlatot viszont kérjük hagyja figyelmen kívül ! 

(1) igen, és jelenleg is külföldön dolgozik
(2) igen, jelenleg azonban már nem dolgozik külföldön DOLGKULF

(3) nem 

6. Hány alkalommal dolgozott legalább egy hónapig külföldön?
A  jelenlegi külföldi munkavállalás is számít.

(1) egy alkalommal
(2) két–három alkalommal HANYKULF
(3) több mint 3 alkalommal

7. Életében összesen mennyi időt dolgozott külföldön? HANYHO hónapok száma
A szakmai gyakorlat kivételével valamennyi, legalább egy hónapig tartó külföldi munkavállalását vegye figyelembe!

8. Felsorolná mely ország(ok)ban dolgozott?
Amennyiben több alkalommal vállalt külföldön munkát, max. a 3 leghosszabb  ideig tartóra vonatkozóan
kérünk információt időben visszafelé . Kérjük a legutolsó jelentős külföldi munkavállalással kezdje a felsorolást.

Az ország megnevezése az egyes alkalmakkor Az ország kódja
1. …………………..….……………………………… KULF1 1.
2. …………………..….……………………………… KULF2 2.
3. …………………..….……………………………… KULF3 3.

9.  Milyen jellegű munká(ka)t végzett külföldön?
Az előző kérdésnél jelölt ország-sorrenddel összhangban kérjük a jelölést, vagyis a legutolsó jelentős külföldi 
munkavállalással kezdje a felsorolást.

(1) képesítésének megfelelőt  KULFJ3 3. alkalom
(2) képesítésének nem megfelelőt KULFJ2 2. alkalom
(3) bármit elvállalt, ami adódott KULFJ1 1. alkalom

10. Keresett-e már állást, miközben nem volt munkája (munkanélküli volt)?

(1) igen, egy alkalommal
(2) igen, több alkalommal VOLTMN

(3) nem

TOVÁBB A 10. KÉRDÉSRE

HA SOHA NEM VOLT RENDSZERES JÖVEDELMET BIZTOSÍTÓ MUNKÁJA, TOVÁBB AZ 5. KÉRDÉSRE

Gondoljon a jelenlegi munkájára is! Az alkalmi, eseti, szünidei munkavállalást és a szakmai gyakorlatot itt ne vegye figyelembe ! Ha a 
válasz 9 vagy annál több, a kódérték "9".

TOVÁBB A 10. KÉRDÉSRE

HA A MEGKÉRDEZETT MÉG SOHA NEM VOLT MUNKANÉLKÜLI, JELENLEG AZONBAN DOLGOZIK VAGY VOLT MÁR MUNKÁJA, 
TOVÁBB A 12. KÉRDÉSRE. HA SOHA NEM DOLGOZOTT, TOVÁBB A 17. KÉRDÉSRE.

A MUNKÁVAL RENDELKEZŐK, AKIK AZ ELMÚLT HÉTEN DOLGOZTAK, VAGY VOLT RENDSZERES MUNKÁJUK (GAZDASÁGI AKTIVITÁSI KÉRDŐÍV 1. VAGY 2. KÉRDÉSÉRE 1-ES 
VÁLASZT ADTAK), AZOK A 4. KÉRDÉSSEL KEZDIK A VÁLASZADÁST.

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

MUNKAERŐ-FELMÉRÉS ÉS KIEGÉSZÍTŐ FELVÉTELEI

A fiatalok munkaerőpiaci helyzete
2018. IV. negyedév

 ................................................................................…
 város, község

AZ ADATSZOLGÁLTATÁS NEM KÖTELEZŐ! AZ ADATGYŰJTÉS STATISZTIKAI CÉLRA TÖRTÉNIK! NYILVÁNTARTÁSI SZÁM: 1539/18/04

A KÉRDŐÍVET A 15–29 ÉVESEKRŐL KELL KITÖLTENI!

MUNKÁVAL, MUNKAKERESÉSSEL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK
AKIKNEK VOLT MÁR RENDSZERES JÖVEDELEMSZERZŐ TEVÉKENYSÉGE (GAZDASÁGI AKTIVITÁSI KÉRDŐÍV 26. KÉRDÉSÉRE 1-2-ES VÁLASZT ADTAK), AZOK A 2. KÉRDÉSSEL 

KEZDIK A VÁLASZADÁST.



11. Mennyi ideig tartott a leghosszabb ideig tartó munkakeresése?

(1) kevesebb mint 1 hónapig
(2) 1–2 hónapig
(3) 3–5 hónapig
(4) 6–11 hónapig MKHOSSZ
(5) legalább 1 évig 

12. Hogyan találta a jelenlegi / az utolsó munkáját?
Válassza ki a leginkább jellemzőt!

(1) szülő, rokon, barát, ismerős ajánlotta
(2) hirdetés, internet útján
(3) a munkaügyi központ kirendeltségén keresztül
(4) (volt) tanintézetén keresztül vagy szakmai gyakorlatát ott végezte
(5) a munkáltató személyesen kereste meg vagy a munkáltatót személyesen kereste fel
(6) magán-munkaközvetítőn keresztül (pl.: fejvadász cégen keresztül) HOGYTAL
(7) önállóként kezdett dolgozni

13. Mi volt a legfőbb oka annak, hogy ezt a munkahelyet / munkát választotta?

(1) érdekesnek tűnt a munka
(2) vonzó volt a fizetés, a jövedelem
(3) lakóhelyéhez közel volt
(4) ez volt az egyetlen munkalehetőség / szakmájában itt tudott elhelyezkedni
(5) itt már volt munkatapasztalata
(6) családi vonatkozások miatt (pl.: családi vállalkozás, rokona ott dolgozik) MIERTVAL
(7) egyéb okból, éspedig: ……………………………………………………….………………… EGYEB1

14. Milyen mértékben felel(t) meg jelenlegi / utolsó munkája, munkaköre végzettségi szintjének?
(1) teljesen megfelel(t)
(2) inkább megfelel(t)
(3) inkább nem felel(t) meg MEGFELEL
(4) egyáltalán nem felel(t) meg 

15. A) Szaktudását tudja-e jelenlegi / tudta-e utolsó munkájában hasznosítani? 
(1) igen
(2) inkább igen
(3) inkább nem SZAKTUDA
(4) nem
(5) munkája nem igényel szaktudást

B) Munkatapasztalatát tudja-e jelenlegi / tudta-e utolsó munkájában hasznosítani? 
(1) igen
(2) inkább igen
(3) inkább nem
(4) nem MUNKATA
(5) munkája nem igényel munkatapasztalatot

16. A) Szaktudása alapján könnyen találna magának (másik) munkát ?
(1) igen
(2) inkább igen
(3) inkább nem SZAKTUDB
(4) nem

 B) Munkatapasztalata alapján könnyen találna magának (másik) munkát ?
(1) igen
(2) inkább igen
(3) inkább nem MUNKATB
(4) nem

17. Munkalehetőség / kedvezőbb munkalehetőség reményében az alábbiak közül mit vállalna?
A/ Ingázna-e naponta más településre? VALINGA

(1) nem (2) igen, ha az utazást fizetnék (3) igen, akkor is, ha az utazást nem fizetnék A/

B/ Elköltözne-e az országon belül más településre? VALELK
(1) nem (2) igen, ha ehhez támogatást kapna (3) igen, akkor is, ha ezt nem támogatnák B/

C/ Vállalna-e külföldön munkát?
(1) nem (2) igen, képesítésének megfelelő munkát (3) igen, akár képesítésének nem VALKULFM

megfelelő munkát is C/

18. Mi az oka annak, hogy Ön jelenleg se nem dolgozik, se nem tanul?

(1) dolgozni szeretne, de nem talál (megfelelő) munkát
(2) családi kötöttségei miatt alakult így (gyermekgondozási ellátáson van, családtagját látja el stb.)
(3) betegsége, fogyatékossága miatt
(4) egyéb oka van, éspedig: …………………………………………………………………………………………… EGYEB2 OKNEMD
(5) nincs különösebb oka, egyelőre se dolgozni, se tanulni nem szeretne

HA JELENLEG DOLGOZIK VAGY VOLT MÁR MUNKÁJA, TOVÁBB A 12. KÉRDÉSRE. HA 
SOHA NEM DOLGOZOTT, TOVÁBB A 17. KÉRDÉSRE.

HA AZ ISKOLAI VÉGZETTSÉGE LEGFELJEBB 8 ÁLTALÁNOS ISKOLAI OSZTÁLY VAGY GIMNÁZIUM, ÉS NINCS ISKOLARENDSZEN KÍVÜLI OKTATÁSBAN SZERZETT 
SZAKKÉPZETTSÉGE, AKKOR TOVÁBB A 15/B KÉRDÉSRE, EGYÉBKÉNT TOVÁBB A 15/A KÉRDÉSRE! 

HA AZ ISKOLAI VÉGZETTSÉGE LEGFELJEBB 8 ÁLTALÁNOS ISKOLAI OSZTÁLY VAGY GIMNÁZIUM, ÉS NINCS ISKOLARENDSZEN KÍVÜLI OKTATÁSBAN 
SZERZETT SZAKKÉPZETTSÉGE, AKKOR TOVÁBB A 16/B KÉRDÉSRE, EGYÉBKÉNT TOVÁBB A 16/A KÉRDÉSRE! 

A 18. - 19. KÉRDÉSEKET AZOKTÓL A 16-24 ÉVES FIATALOKTÓL KELL MEGKÉRDEZNI, AKIK NEM DOLGOZNAK ÉS NEM IS TANULNAK.



19. Az elkövetkező 12 hónapban az alábbiak közül milyen tervei vannak?
(1) igen (2) nem

A/ tanulni szeretne (iskolarendszerű és/ vagy iskolarendszeren kívüli oktatásban) TERV1
B/ dolgozni szeretne TERV2
C/ gyermeket szeretne vállalni, gyermekét szeretné gondozni TERV3
D/ egyéb terve van, éspedig ………………………………………………………………… EGYEB3 TERV4

20. Tanult-e Ön iskolarendszerű oktatásban az elmúlt 12 hónapban?
(1) igen, nappali képzésben
(2) igen, levelező képzésben
(3) igen, esti képzésben
(4) igen, távoktatásban TANULT
(5) nem

21. Dolgozott-e nappali tagozatos tanulmányai mellett az elmúlt 12 hónapban?

A/ Dolgozott-e tanév közben/szorgalmi időszakban (1) igen, rendszeresen (2) igen, alkalmanként DOLGTANA A/
(3) nem

B/ Dolgozott-e a tanítási szünet ideje alatt (1) igen, rendszeresen (2) igen, alkalmanként DOLGTANB B/
(3) nem

22. Az alábbiak közül milyen jellegű munká(ka)t végzett nappali tagozatos tanulmányai mellett az elmúlt 12 hónapban?

A/ kötelező iskolai, szakmai gyakorlatot
(1) igen, és kapott érte fizetést/juttatást (2) igen, de nem kapott érte fizetést/juttatást (3) nem VEGZA A/ 

B/ nem kötelező iskolai, szakmai gyakorlatot
(1) igen, és kapott érte fizetést/juttatást (2) igen, de nem kapott érte fizetést/juttatást (3) nem VEGZB B/ 

C/ iskola által szervezett, iskolai programokhoz kapcsolódó munkát
(1) igen, és kapott érte fizetést/juttatást (2) igen, de nem kapott érte fizetést/juttatást (3) nem VEGZC C/ 

D/ diákszövetkezet által közvetített munkát
(1) igen, és kapott érte fizetést (2) igen, de nem kapott érte fizetést (3) nem VEGZD D/ 

E/ egyéb munkát ( közösségi szolgálaton és önkéntes munkán kívül)
(1) igen, és kapott érte fizetést (2) igen, de nem kapott érte fizetést (3) nem VEGZE E/ 

F/ közösségi szolgálatot
(1) igen (2) nem VEGZF F/ 

G/ önkéntes munkát
(1) igen (2) nem VEGZG G/ 

23. Diákként, iskolarendszerű oktatás keretében vagy ahhoz kapcsolódóan tartózkodott-e valaha legalább 2 hétig 
külföldön  tanulási céllal?

(1) igen KULFTAN
(2) nem

24. Tartózkodott-e külföldön az alábbi tanulmányaihoz kapcsolódóan?
A/ általános iskolai tanulmányaihoz kapcsolódóan

(1) igen, 3 hónapnál rövidebb ideig (3) igen, 6 hónapnál hosszabb ideig, de legfeljebb 1 évig
(2) igen, 3–6 hónapig (4) igen, 1 évnél hosszabb ideig (5) nem KULFTANA A/

B/ középiskolai  tanulmányaihoz kapcsolódóan
(1) igen, 3 hónapnál rövidebb ideig (3) igen, 6 hónapnál hosszabb ideig, de legfeljebb 1 évig
(2) igen, 3–6 hónapig (4) igen, 1 évnél hosszabb ideig (5) nem KULFTANB B/

C/ felsőfokú  tanulmányaihoz kapcsolódóan
(1) igen, 3 hónapnál rövidebb ideig (3) igen, 6 hónapnál hosszabb ideig, de legfeljebb 1 évig
(2) igen, 3–6 hónapig (4) igen, 1 évnél hosszabb ideig (5) nem KULFTANC C/

25.

(1) külföldön akart diplomát szerezni
(2) részképzésben vett részt, kreditpontok beszámításával
(3) szakmai gyakorlaton vett részt KULFCEL

26. Egyéb ismeretszerzési, tapasztalatgyűjtési céllal, nem tanulói jogviszonyhoz kötötten tartózkodott-e külföldön?

(1) igen EGYEBCEL
(2) nem

HA NAPPALI TAGOZATOS TANULMÁNYAI MELLETT NEM DOLGOZOTT (A VÁLASZ MINDKÉT ESETBEN 3), FOLYTASSA A 23. KÉRDÉSSEL! 

TOVÁBB A 26. KÉRDÉSRE

HA A LEGMAGASABB ISKOLAI VÉGZETTSÉGE LEGFELJEBB 8 ÁLTALÁNOS ISKOLAI OSZTÁLY, ÉS JELENLEG SEM FOLYTAT KÖZÉPFOKÚ TANULMÁNYOKAT, 
AKKOR TOVÁBB A 26. KÉRDÉSRE!

HA A LEGMAGASABB ISKOLAI VÉGZETTSÉGE KÖZÉPFOKÚ, ÉS JELENLEG SEM FOLYTAT FELSŐFOKÚ TANULMÁNYOKAT, AKKOR TOVÁBB A 26. KÉRDÉSRE!

HA EGYÁLTALÁN NEM, VAGY CSAK ÁLTALÁNOS ISKOLAI VAGY KÖZÉPFOKÚ TANULMÁNYAIHOZ KAPCSOLÓDÓAN TARTÓZKODOTT KÜLFÖLDÖN, TOVÁBB A 26. 
KÉRDÉSRE.

Miért tartózkodott külföldön felsőfokú tanulmányaihoz kapcsolódóan?

A turisztikai célú utazásokat kérjük ne vegye figyelembe, de gondoljon a külföldi tanfolyamokon, szakmai konferenciákon, workshopokon 
való részvételre és a nem iskolarendszerű oktatásban való részvétel során szerzett ismeretekre!

HA A 23. KÉRDÉSRE 1-ES VÁLASZT ADOTT, TOVÁBB A 28. KÉRDÉSRE. EGYÉBKÉNT 
TOVÁBB A 29. KÉRDÉSRE.

Itt minden típusú munkát vegyen figyelembe, a tanulmányokhoz kötődő kötelező szakmai gyakorlatot, a közösségi szolgálatot és az 
önkéntes munkát is !

TANULMÁNYOKKAL, KÉPZETTSÉGGEL, TANULMÁNYOKHOZ KÖTHETŐ MUNKAVÉGZÉSSEL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK

TOVÁBB A 23. KÉRDÉSRE



27.

A/ nyelvtanfolyamon, egyéb tanfolyamon NEMTANA A/
B/ konferencián, szemináriumon, egyéb összejövetelen, találkozón NEMTANB B/
C/ önkéntes szervezetek programjain, munkáiban NEMTANC C/
D/ egyéb programban, éspedig ………………………………………………….. EGYEB4 NEMTAND D/

28.

(1) főként a nyelvismeret szempontjából 
(2) a külföldi közegben szerzett tapasztalatok miatt
(3) a kapcsolatépítés szempontjából 
(4) egyéb okból, éspedig:……………………………………………. EGYEB5 HASZON
(5) nem volt hasznos

29. Tervezi-e, hogy a következő két évben valamilyen oktatásban vagy képzésben vesz részt?
Iskolarendszerű és iskolarendszeren kívüli képzésre egyaránt gondoljon!

(1) igen, csak Magyarországon
(2) igen, csak külföldön
(3) igen, Magyarországon és külföldön egyaránt
(4) igen, de még nem döntött arról, hogy hol TERVTAN
(5) nem

30. A) Milyen jellegű oktatásban, képzésben kíván részt venni a  következő két évben?
(1) Iskolarendszerű képzésben
(2) Iskolarendszerű és iskolarendszeren kívüli képzésben egyaránt TANJELL
(3) Iskolarendszeren kívüli képzésben
(4) Kizárólag jelenlegi tanulmányait kívánja folytatni vagy befejezni
(5) Még nem tudja, nincs konkrét elképzelése

B) Milyen szintű iskolarendszerű képzésben kíván részt venni?
(1) érettségit nem adó középfokú szakmai képzésben
(2) érettségit adó általános képzésben
(3) érettségit adó szakmai képzésben TANSZINT
(4) érettségire épülő középfokú/felsőfokú szakképzésben
(5) felsőfokú alap-, mester- vagy doktori képzésben

31. Milyen formában tervezi a tanulást?
(1) főtevékenységként nappali képzésben
(2) főtevékenységként nem nappali képzésben
(3) munka mellett nappali vagy nem nappali képzésben TANFORM
(4) nem tudja, még nincs konkrét elképzelése 

32. Iskolarendszerű tanulmányait követően mennyi időn belül helyezkedett el?
(1) már a végzést megelőzően is volt munkája
(2) 0–1 hónap
(3) 2–3 hónap
(4) 4–6 hónap
(5) 7–12 hónap MIKOR
(6) 12 hónapnál több

33. Mivel töltötte iskolarendszerű tanulmányai befejezése és a munkába állása közötti időszakot?  
A leghosszabb ideig tartó tevékenységet jelölje!

(1) álláskereséssel töltötte
(2) képzésben vett részt
(3) családi kötöttségei voltak (gyermekgondozás, ápolás, háztartás ellátása, stb.) MITCSIN
(4) pihenéssel, szórakozással, utazással
(5) vállalkozása beindítására tett lépéseket
(6) alkalmi munkákat vállalt
(7) egyéb tevékenységgel, éspedig:…………………………………………………………………….EGYEB6

34. Végzett-e Ön valaha önkéntes munkát?
(1) igen
(2) nem ONKENTES

35. Milyen szempontból volt hasznos az Ön számára az önkéntes munkavégzés?
(1) munkatapasztalat-szerzés szempontjából
(2) szakmai ismeretszerzés szempontjából
(3) az emberi kapcsolatok szempontjából
(4) egyéb szempontból, éspedig:……………………………… EGYEB7 HASZNOS
(5) nem tudta hasznosítani

A kérdőív kikérdezésének befejezési időpontja KIVEGNAP KIVEGIDO

TOVÁBB A 31. KÉRDÉSRE

A 32-33. KÉRDÉSEKET CSAK AZOKTÓL KELL MEGKÉRDEZNI, AKIK NEM VESZNEK RÉSZT ISKOLARENDSZERŰ OKTATÁSBAN, ÉS  RENDELKEZNEK MUNKATAPASZTALATTAL 
(TEHÁT DOLGOZNAK, VAGY VOLT MÁR  RENDSZERES JÖVEDELEMSZERZŐ MUNKÁJUK).  EGYÉBKÉNT TOVÁBB A 34. KÉRDÉSRE.

TOVÁBB A 34. KÉRDÉSRE

ÖNKÉNTES MUNKAVÉGZÉSSEL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK

VÉGE A KIKÉRDEZÉSNEK

TOVÁBB A 32. KÉRDÉS ELŐTTI UGRATÁSHOZ

Az alábbiak közül melyik programban vett részt külföldön ismeretszerzési, tapasztalatgyűjtési céllal, nem tanulói 
jogviszonyhoz kötötten? (1) igen, (2) nem

Munkavállalás, munkavégzés szempontjából miben voltak leginkább hasznosak külföldi tanulmányai, ismeret- és 
tapasztalatszerzés célú külföldi utazásai? 


