Lakáskérdőív „A változat”

A lakás címe
Pontos a megadott cím?



igen
nem

1. kérdés

[Az adott címre vonatkozó adatokkal előtöltve]

Kérjük, a teljes címet ajtó szintig ellenőrizze (pl. megfelelő-e a lépcsőház, az emelet, az ajtó)!
település (város, község), budapesti kerület

irányítószám

közterület neve

házszám

helyrajzi szám
(ha nincs házszám)

közterület jellege (utca, út, tér stb.)

épület

lépcsőház

földszint, emelet

I. Lakásadatok
1. Mi a lakóegység típusa?




lakás vagy családi ház
üdülő
egyéb (pl. üzlethelyiség, lakókocsi)

2. Mikor épült a lakás?








1919 előtt
1919–1945
1946–1960
1961–1970
1971–1980
1981–1990
1991–2000





2001–2005
2006–2010
2011–2015



2016-ban vagy később:



nem tudja

3. Mi a lakás külső falazatának anyaga?
A legjellemzőbbet jelölje!









tégla, kő, kézi falazóelem
panel
beton, közép- vagy nagyblokk
fa
vályog, sár
egyéb
nem tudja

4. Hogyan használják a lakást?





rendszeresen, életvitelszerűen, otthonukként használják
csak idényszerűen vagy másodlagosan lakják
más célra (pl. irodaként, orvosi rendelőként) használják
üres lakás, a lakásban nem lakik senki

5. A lakás tulajdonosa:







magánszemély(ek), magyar állampolgár(ok)
magánszemély(ek), külföldi állampolgár(ok)
települési önkormányzat
vállalat, vállalkozás
nonprofit szervezet (pl. egyház, alapítvány, egyesület)
egyéb
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Válasszon az évszámok közül!
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6. A lakás helyiségei:
A többcélú helyiségeket ossza meg használat szerint (pl. az amerikai konyhás helyiségeket konyhára és szobára)!

6.1. Hány szoba és félszoba van a lakásban? (nappali, háló, ebédlő)
Ne számolja bele az egyéb helyiségeket (pl. mellékhelyiségek, előszoba, kamra, gardrób)!
Írja be a helyiségek számát! (db)

6.2. Hány konyha, főzőfülke van a lakásban?
Írja be a helyiségek számát! (db)

6.2.1. Ebből hány konyha 4 m2 vagy annál nagyobb?
Írja be a helyiségek számát! (db)

6.3. Hány fürdőszoba van a lakásban?
Írja be a helyiségek számát! (db)

7. Mekkora a lakás alapterülete?
Ne számítsa bele a galériát, a pincét, a padlást, a garázst, a nyitott erkélyt, a nyitott teraszt! Ha a lakás többszintes, valamennyi
szintjét vegye figyelembe!
Írja be az alapterületet! (m2)

8.1. Van folyóvíz a lakásban?




van, hálózati, közüzemi vízvezetékből
van, házi vízvezetékből (pl. kútból szivattyúval)
nincs vezetékes víz a lakásban

8.2. Hány vízöblítéses WC van a lakásban?
Írja be a vízöblítéses WC-k számát! (db)

9. Hogyan történik a lakás meleg folyóvízzel való ellátása?





bojlerből, kazánból, vízmelegítőből, egyéb módon
távvezetékből
napkollektorból
nincs meleg folyóvíz

10. Hova vezetik a szennyvizet a lakásból?




közcsatornába
házi csatornába (emésztőbe, zárt szennyvíztárolóba, szikkasztóba)
egyéb helyre vagy nincs szennyvízelvezetés

11. Hogyan fűtenek?






helyiségenként konvektorral, kályhával, más eszközzel
egy lakást fűtő (központi, cirkó) kazánnal, más eszközzel
egy épület több lakását fűtő kazánnal, más eszközzel
távfűtéssel (távvezetékkel hőközpontból)
13. kérdés
nincs fűtési lehetőség
13. kérdés
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12. Mivel fűtenek?
Erre a kérdésre két választ is adhat! [A "távfűtéssel" vagy "nincs fűtési lehetőség" választ jelölők esetén a kérdés ne jöjjön fel!]








hálózati (vezetékes) gázzal
tartályos, palackos PB-gázzal
fával (tűzifa, fabrikett, fapellet, fűrészpor, faforgács, fahulladék)
szénnel
villannyal
egyéb fűtőanyaggal (szalmabála, egyéb növényi anyag, papír stb.)

13. Milyen internet-hozzáférés van a lakásban?
Többféle internet-hozzáférés esetén, kérjük mindegyiket jelölje!






lakásba bevezetett hálózaton keresztül elérhető internet (kábellel, WiFi-routerrel, antennával)
mobilhálózaton keresztül elérhető internet (mobiltelefonnal, mobil WiFi-vel)
nincs internet hozzáférés a lakásban
nem tudja

II. A lakásban lakó és a lakáshoz kötődő személyek
14. Összesen Önnel együtt hányan élnek a lakcímen?
Vegye figyelembe az ingázó tanuló vagy munkavállaló, valamint a 12 hónapnál rövidebb ideje külföldön tartózkodó személyeket is!
[Automatikusan annyi sor jelenik
meg, ahány személyt megadott.]

Írja be a személyek számát! (fő)

Személy sorszáma

Teljes név (Dr. Kiss Jánosné vagy Nagy Jakab stb.)
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Kérjük, a hivatalos formában, okmányaiban használt nevét adja meg!

Személy törlése
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Kérjük, a hivatalos formában, okmányaiban használt nevét adja meg!

Személy törlése
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